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На майка ми

В памет на баща ми
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ГОЛЯМА РИБА

По време на едно от последните ни пътувания
с автомобил, когато животът на баща ми като
човек приближаваше своя край, спряхме край една
река и се разходихме покрай брега ѝ. Най-накрая
седнахме в сянката на един стар дъб.
След няколко минути баща ми свали обувките
и чорапите си, потопи крака във водата и се загледа в тях. После затвори очи и се усмихна. Отдавна не го бях виждал да се усмихва така.
Внезапно той си пое дълбоко дъх и каза:
– Това ми напомня за...
След това се спря и се замисли. Мислите при
него винаги минаваха по обиколни пътища и аз
допуснах, че се е сетил за някаква шега, тъй като
обичаше да разправя весели истории. Но можеше
да бъде и история за изпълнения му с приключения и подвизи живот. Запитах се за какво ли си
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е спомнил. Дали за патицата в железарията? За
коня в бара? За момчето, което стигаше до коленете на скакалец? За динозавърското яйце, което бе намерил и изгубил? Или за държавата, която бе управлявал за почти цяла седмица?
– Това ми напомня – повтори той – за времето,
когато бях момче.
Погледнах към възрастния човек, потопил крака в чистата река, към баща си, чийто живот
приближаваше своя край, и внезапно си го представих като младо момче, пред което се простира целият живот така, както моят бе пред
мен. Досега не го бях правил. Никога. И в моите
представи баща ми се превърна в странно създание – едновременно старо и младо, умиращо и новородено.
Баща ми се превърна в мит.
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І

Денят на неговото раждане

Родил се е в най-сухото лято от четиридесет
години насам. Слънцето било напекло червената кал на Алабама до спечена прах, а вода не
се намирала никъде. Храната също била недостатъчна. Нямало царевица и домати, нито дори
тикви. Всичко било изпечено от немилостивите
слънчеви лъчи. Всичко гинело. Първи си отишли пилетата, после котките, след това прасетата, а накрая и кучетата. Всички станали на
яхния – ведно с кокалите.
Един човек полудял, започнал да яде камъни
и умрял. Толкова бил натежал, че десет души
трябвало да го носят към гроба. И още десет
трябвало да копаят въпросния гроб – така спечена била земята.
Гледайки на изток, хората се питали:
– Помните ли пълноводната река?
13
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След това поглеждали на запад и пак питали:
– А езерото на Талбърт?
Денят, в който се родил, бил най-обикновен.
Слънцето изгряло и надвиснало над малка дървена къщурка. В нея една съпруга с корем, голям
като цяло поле, приготвяла последното яйце,
което имали вкъщи, за съпруга си. Съпругът ѝ
вече бил навън и се мъчел с плуга си над корените на някакъв загадъчен зеленчук. Слънцето
светело ярко и жарко. Когато се върнал, за да
изяде яйцето си, той обърсал чело с парцалива
синя носна кърпа. След това изстискал потта над
стара тенекиена чаша. За да има нещо за пиене.
Денят, в който се родил, сърцето на съпругата
спряло за малко и тя умряла. След това отново
се върнала към живот. Била се видяла отвисоко.
Била видяла и неродения си син. Изглеждал сякаш блести. Когато духът се върнал обратно в
тялото ѝ, тя усетила топлината му и проронила:
– Скоро. Ще се появи скоро.
Била права.
В деня, в който той се родил, някой видял облак
над пътя. Облакът бил тъмен. Хората се събрали да
гледат. Първо един-двама, после два пъти по двама, а после сякаш от нищото дошли петдесетина
души, загледани в небето и в малкото облаче, което
приближавало техните пресъхнали домове.
Съпругът също отишъл да гледа. И го видял.
Облака. Първият истински облак от седмици.
Единственият човек в града, който не гледал
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към облака, била съпругата му. Тя била паднала
на пода, останала без дъх. Дори не можела да
изпищи. Мислела си, че пищи – устата ѝ била
отворена, но от нея не излизал нито звук. Цялата енергия на тялото ѝ била съсредоточена в
него. Той идвал.
А къде бил съпругът ѝ?
Навън, загледан в някакъв облак.
А облакът си го бивало. Вече не бил малък,
а с впечатляващи размери. Надвисвал тъмен и
страшен над изсъхналите земи. Съпругът свалил шапката си, загледал се в него и слязъл от
верандата, за да го види по-добре.
С облака дошъл и вятър. Носел приятно усещане. Нежен ветрец, галещ лицето... как би могло да не бъде приятно?
Тогава съпругът чул как отеква гръм. БУМ! Или
поне така си мислел. Това, което чул всъщност,
било как жена му е ритнала масата и я е съборила. Но прозвучало като гръмотевица. Наистина!
Той направил още една крачка към полето.
– Съпруже! – извикала жената с всички сили.
Но било твърде късно. Съпругът бил твърде далеч и не можел да я чуе. Не чул нищичко.
В деня, в който той се родил, всички хора от
града се били събрали навън, на полето, извън
къщите си и гледали облака. Първо малък, после внушителен, облакът накрая станал голям
колкото кит. От него хвърчали светкавици, които облизали и счупили върховете на боровете.
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Това притеснило някои от по-високите мъже и
те се свили, а след това зачакали.
В деня, в който той се родил, всичко се променило.
Съпругът станал баща, а съпругата – майка.
В деня, в който Едуард Блум се родил, найсетне завалял дъжд.
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Когато говорил с животните

Баща ми имал подход към животните. Всички казвали така. Миещите мечки се хранели
от ръцете му. Птиците кацали по раменете му,
докато той помагал на баща си на нивата. Една
нощ мечка спала навън под прозореца му. И
защо? Защото той знаел тайния език на животните. Имал тази способност.
Кравите и конете също го харесвали. Следвали го навсякъде, отърквали големите си кафяви
носове в раменете му и сумтели, все едно искат
да му кажат нещо специално.
Веднъж едно пиле кацнало в скута на баща
ми и снесло там малко кафяво яйце. Никой не
бил виждал подобно нещо. Никога.
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Годината, в която
в Алабама валял сняг

В Алабама никога не вали сняг. И все пак, когато баща ми станал на девет, заваляло. Снегът
падал на парцали, втвърдявал се веднага, щом докоснел земята, и така я сковал в непробиваем лед.
Да попаднеш под снежната покривка било равнозначно на гибел, а бидейки над нея просто ти
давало повече време да се подготвиш за смъртта.
Едуард бил силно, тихо момче със собствено
мнение, но и уважавал баща си. Той никога не
се противял, когато трябвало да свърши някаква работа – било да поправи оградата, било да
прибере някое заблудено теле. Когато една съботна вечер заваляло сняг, Едуард и баща му
най-напред направили снежни човеци, а после снежни градове и най-разнообразни други
конструкции. Чак после осъзнали опасността
18
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от този непрекъснат снеговалеж. Казват обаче,
че снежният човек на баща ми бил висок цели
четири метра. За да го издигне на такава височина, той изобретил устройство, направено от
борови клонки и скрипци, с което можел да се
придвижва нагоре и надолу. Очите на снежния
човек били направени от колелета на изоставен
от години фургон. За нос му служел върхът на
зърнен силоз, а устата му – отворена в полуусмивка, все едно снежният човек се бил сетил за
нещо забавно – била от кората на дъбово дърво.
Майка му готвела у дома. От комина към небето се къдрел сиво-бял пушек. Чувайки далечно дращене пред вратата, тя не обърнала внимание – толкова била заета. Дори не погледнала,
когато съпругът ѝ и синът ѝ влезли половин час
по-късно, изпотени въпреки студа.
– Положението е тревожно – казал съпругът.
– Е – отвърна тя, – разкажете ми.
Докато разговаряли, снегът продължил да се
трупа и вратата, до която имало прокопан проход, отново била затрупана. Баща му взел лопатата и отново проправил път навън.
Едуард гледал – баща му ринел сняг, снегът се
трупал, баща му ринел, снегът пак се трупал –
докато накрая дори покривът на къщурката започнал да пропуква под тежестта му. Майка му
открила, че в спалнята има снежна пряспа.
И така решили, че трябва да се махнат.
Накъде да тръгнат обаче? Целият свят бил

19

Даниел Уолъс
покрит с девствено бял замръзнал сняг. Майка
му опаковала храната, която била сготвила, и
взела няколко завивки.
Прекарали нощта по дърветата.
На следващата сутрин било понеделник. Снегът спрял, а слънцето изгряло. Температурата се
задържала под нулата.
Майката казала:
– Не е ли време да вървиш на училище, Едуард?
– Предполагам, че да – отвърнал той, без да
задава глупави въпроси. Не бил такова момче.
След закуска той слязъл от дървото и вървял
десет километра до училище. По пътя видял човек, замръзнал в кубче лед. Замалко и самият
той не замръзнал, но в крайна сметка успял да
пристигне на училище няколко минути по-рано.
А там го чакал учителят, седнал на една камара дърва и зачетен в книга. От сградата на
училището се виждал само ветропоказателят.
Останалото било затрупано от снега.
– Добро утро, Едуард – казал учителят.
– Добро утро – отвърнал Едуард.
А след това си спомнил, че си е забравил домашното.
Върнал се вкъщи, за да си го вземе.
Истина ви казвам!
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Твърде обещаващ

Казват, че той никога не забравял имена, лица
или дори любимите цветове на хората. По времето, когато станал на дванайсет, вече можел да разпознае всички в града по шума от стъпките им.
Казват още, че растял толкова бързо, щото
за известно време – месеци или почти година
всъщност – трябвало да бъде прикован на легло,
защото костите му не смогвали с постоянния
растеж и когато се опитвал да стане, се гънел
като лиана и падал на пода на купчинка.
Едуард Блум използвал времето, прекарано
на легло, мъдро. Той чел книги. Прочел почти
всички книги в Ашленд. Хиляда книги. А други
казват – десет хиляди. История, изкуство, философия, Хорейшо Алджър*. Нямало значение
* Хорейшо Алджър е американски писател, автор на 135 популярни
романа. Повечето му книги описват бедни момчета, които чрез труд,
упоритост и късмет се издигат до нивото на средната класа. – Б.р.
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каква е книгата. Той четял всичко наред. Изчел
дори телефонния указател.
Казват, че накрая знаел повече от всеки друг,
дори от господин Пинкуотър, библиотекаря.
Още тогава бил голяма риба.
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Смъртта на баща ми
Първо действие

Случва се следното. Доктор Бенет, семейният
ни лекар, излиза от гостната и внимателно затваря вратата зад себе си. По-стар от старостта, д-р
Бенет, от когото са останали сякаш само кожа и
кости, е наш семеен лекар откакто се помним.
Той е бил с нас когато съм се родил, срязал е
пъпната ми връв и е подал червеникавото ми
малко телце на мама. Д-р Бенет ни е излекувал от няколко дузини болести и то с маниера
и очарованието на лекар от старата генерация,
какъвто, като се замисли човек, всъщност си е.
Същият този човек в момента изпраща баща ми
от този свят и, излизайки от стаята му, сваля
стетоскопа от старите си уши. Поглежда към
мен и майка и поклаща глава.
– Нищо не мога да сторя – казва той с дрезга23
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вия си глас. Иска му се да размаха ръце безпомощно, но няма сили за това. Прекалено е стар
за такива движения.
– Съжалявам. Толкова съжалявам. Ако имате
да си кажете нещо с Едуард, сега е моментът да
го сторите.
Ние очаквахме това. Мама стиска ръката ми
и се усмихва с тъга. За нея този период не бе
никак лесен. През последните няколко месеца
тя се сви и телом, и духом. Жива, но отчуждена. Погледът ѝ не стигаше до целта си. Поглеждам я и виждам, че тя изглежда изгубена, все
едно не знае къде е или коя е. Животът ни се
промени много, след като татко се прибра, за
да умре. Процесът на смъртта му ни убиваше
малко по-малко. Сякаш вместо да ходи на работа, той трябваше всеки ден да изкопава по малко от гроба си на двора зад басейна. Сякаш не
може да го изкопае целия, а трябва да дълбае
по няколко сантиметра на ден. Сякаш това го
уморяваше и създаваше сенките около очите
му, а не, както мама я наричаше, „рентгеновата
терапия“. Като че ли всяка вечер се връщаше от
копаенето с прах под ноктите и сядаше на стола
си да прочете вестника с думите:
Изкопах още няколко сантиметра днес.
И майка ми сякаш отговаряше:
Чу ли това, Уилям? Баща ти изкопал още няколко сантиметра днес.
А аз сякаш отговарях:
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Това е страхотно, тате, супер. Ако мога да ти
помогна с нещо, само кажи.
– Мамо – казвам.
– Ще отида първа – отговаря тя рязко, – след
това ще изглежда сякаш...
Ще изглежда сякаш умира, когато извика и
мен. Така си говорим. Там, където има умиращ,
изреченията остават недовършени.
Защото знаеш как ще завършат.
С тези думи тя става и влиза в стаята. Д-р
Бенет поклаща глава, сваля очилата си и ги потърква с крайчеца на вратовръзката си. Синя
вратовръзка на червени ивици.
Поглеждам го ужасен. Той е стар, толкова стар.
Как е възможно баща ми да умре преди него?
– Едуард Блум – казва той, без да се обръща
към никого. – Кой би предположил?
Кой наистина? Смъртта бе най-лошото нещо,
което можеше да се случи на татко. Знам как ви
звучи това. Действително смъртта е най-лошото
нещо, което се случва на всички ни. За него обаче тя бе наистина отвратителна, особено тези
последни години, в които болестта му бе отнела
радостта от живота, макар да изглеждаше, че в
същото време го подготвя за следващия.
Най-лошото бе, че го принуди да остане у
дома. Той мразеше това. Мразеше да се буди
всяка сутрин в една и съща стая, да вижда едни
и същи хора, да прави едни и същи неща. Преди това бе използвал дома ни така, както авто-
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мобилните пилоти използваха бокса – да презареди и да тръгне отново нанякъде. Бе скитник,
който вървеше към някаква неизвестна цел.
Не търсеше парите, от тях вече имахме достатъчно. Имахме хубав дом, няколко автомобила
и басейн. Нямаше нещо, което да не можем да
си позволим. Не беше и за да се издигне – той
въртеше собствен бизнес. Имаше нещо повече
от тези неща, но какво, не можех да кажа. Все
едно живееше в състояние на постоянен копнеж. Пътят към целта бе важен, бе важна битката за нея, а после и битката след нея. Война,
която никога не свършваше. Затова той не спираше да работи. Отсъстваше по цели седмици,
които прекарваше на места като Ню Йорк или
Европа, или Япония. След това се връщаше когато му скимне, например в девет вечерта, и си
приготвяше питие, заемайки запазеното си място на глава на семейството.
И винаги имаше нова история, която да разкаже.
– В Нагоя – каза той след една такава нощ на
завръщане. Мама седеше в нейния си стол, а аз
се бях сгушил в краката му – видях двуглава
жена. Кълна ви се, че е истина. Красива двуглава японка, която изпълни чаената церемония с
невероятна грация. Не можах да преценя коя от
главите ѝ е по-хубава.
– Няма двуглави жени – казах аз.
– Нима? – погледна ме той с крайчеца на око-
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то си. – И това го казва тийнейджърът, който е
бил по целия свят и е видял всичко? Благодаря
ти много, ще си взема бележка.
– Сериозно ли говориш? – попитах аз. – С две
глави?
– Дама с две глави – отвърна той, – гейша, ако
трябва да бъдем по-точни. Прекарала е по-голямата част от живота си в изучаване на сложните традиции, които поддържат обществото
на гейшите. Рядко се появява пред хора, което донякъде обяснява твоя скептицизъм. Имах
късмета да бъда допуснат да я видя благодарение на контактите си с различни бизнесмени и
политици. Трябваше да се правя, че в нея няма
нищо странно, разбира се. Дори повдигането на
веждата ми щеше да предизвика международен
скандал. Затова просто взех чая си и промърморих тихо „Домо“. На японски това означава
„благодаря“.
Магията на неговото отсъствие отстъпи място на сивото му ежедневно присъствие. Започна
да пие. Не се ядосваше, но бе отчаян и изгубен,
все едно е паднал в пропаст. През първите няколко нощи у дома очите му светеха ярко като
на котка, но постепенно изгубиха блясъка си.
Той бе извън стихията си. И му личеше.
Затова и не бе добър кандидат за умиране.
Това, че бе вкъщи, само влоши нещата. Той се
опита да поддържа форма, водейки телефонни
разговори с хора от чудноватите места, които бе
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посетил, но скоро и това му омръзна. Той се превърна в човек без работа и без история, която да
може да разкаже.
Човек, когото, както осъзнах, не познавах.
– Знаеш ли какво би ми се харесало в момента? – пита той в този ден. Изглежда сравнително
добре за човек, който, според д-р Бенет, няма да
видя повече жив. – Чаша вода. Имаш ли нещо
против?
– Ни най-малко – отвръщам.
Донасям му водата и той отпива глътка или две
от нея. Придържам му чашата, за да не се разлее.
Усмихвам се на човека, който вече не прилича на
баща ми, а на негова сходна, но в крайна сметка
сбъркана версия. Някога ми беше трудно да го
гледам, но вече свикнах с промените във вида му,
със сбръчканата кожа, с плешивата глава.
– Не знам дали съм ти казвал – казва той и
си поема глътка въздух, – но до кафенето, в което спирах, когато ходех на работа, имаше един
просяк. Всеки ден му давах двайсет и пет цента.
Всеки ден. Стана ми навик до степен, че просякът дори не ме молеше, а просто очакваше да
му дам паричките. След това се разболях и отсъствах за две седмици. Знаеш ли какво ми каза,
когато се върнах там?
– Какво, тате?
– Дължиш ми три и петдесет. Ето това ми каза!
– Това е забавно – отвръщам.
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– Смехът е най-доброто лекарство – казва той,
макар никой от двамата да не се засмива. Никой
от нас не е дори усмихнат. Той просто ме гледа,
с все по-голяма тъга. Понякога с него се случва
точно това. Сменя емоциите си така, както някои хора сменят телевизионните канали.
– Има някаква логика в това – казва той, – да
ползвам стаята за гости.
– Как така? – питам аз, макар да знам отговора. Той споменава това не за пръв път, независимо от факта, че сам реши да се премести от
спалнята, която делеше с мама.
– Не искам да си лягам до нея всяка нощ, докато треперя и гледам през рамо, ако ме разбираш – той придава голяма важност на усамотението си.
– А логиката е в това, че аз съм в някакъв смисъл гост – казва той, докато оглежда стаята, която изглежда странно официална. Мама винаги
казваше, че на гостите трябва да им бъде уютно
и спокойно и затова бе устроила тази стая като
хотелска. Имаше малък стол, нощна масичка,
маслени картини от неизвестен стар майстор,
които висяха над шкафовете.
– Прекалено дълго отсъствах, знаеш ли? От дома,
имам предвид. Не трябваше да става така. Виж се
само: вече си голям мъж, а аз... аз го пропуснах.
Той преглъща, което за него е тежко упражнение.
– Не бях до теб, а синко?
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– Не – отвръщам аз, може би прекалено бързо, но с цялата нежност, на която съм способен.
– Хей – казва той, след което се закашля, –
бъди искрен. Аз със сигурност съм.
– Не се притеснявай.
– Искам истината. Нищо друго, освен истината.
– Помогни ми...
– Божичко. Фред. Който и да е.
Той отново отпива от чашата си. Не, че е жаден. Просто обича водата и иска да я почувства
върху устните и езика си. Обожава водата. Някога плуваше.
– Ти знаеш, че и моят баща често отсъстваше –
казва той. Гласът му потрепва. – Така че знам
какво е. Той беше фермер. Казвал съм ти това,
нали? Помня, че веднъж замина, за да вземе някакви специални семена, които да засади. Качи
се на влака. Каза, че ще се върне същата нощ.
Нещата обаче се случили така, че не могъл да
слезе, и пътувал чак до Калифорния. Нямаше
го през по-голямата част от пролетта. Времето
за сеитба мина и замина. Когато се върна обаче
наистина носеше невероятни семенца.
– Нека предположа – вмятам, – той ги е засадил и от тях израснала чудна лоза, която
стигнала облаците, а в тях имало замък, в който
живеел великан.
– Как разбра?
– Сигурен съм, че на великана е прислужвала
двуглава жена, която му е носила чай. Нали?
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Баща ми повдига вежди и се усмихва.
– Помниш – казва той.
– Естествено.
– Щом помниш историите на някой човек, ти
го правиш безсмъртен, нали знаеш?
Поклащам глава.
– Така е. Но ти никога не си го вярвал, нали?
– Има ли значение?
Той ме поглежда.
– Не – казва. – Да. Не зная. Поне помниш. Въпросът е, че аз опитвах да бъда у дома повече.
Обаче ми се случваха най-различни неща. Природни бедствия. Веднъж се отвори земята. Друг
път небето. Няколко пъти. Едвам отървах кожата!
Старческата му ръка докосва коляното ми.
Пръстите му са бледи, а ноктите – притъпени и
чупливи, като старо сребро.
– Бих казал, че щеше да ми липсваш – споделям, – ако знаех какво изпускам.
– Ще ти кажа къде беше проблемът – казва
той и вдига ръка от коляното ми, за да ми даде
знак да приближа.
И аз го правя. Искам да го чуя. Следващите
му думи може да са последните.
– Исках да бъда велик човек – прошепва той.
– Сериозно? – питам, все едно това бе голяма
изненада.
– Сериозно – отговаря той. Думите му са тихи
и провлачени, но въпреки това в тях има някаква сила. – Ако искаш вярвай, но мислех, че това
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е съдбата ми. Да бъда голяма риба в морето.
Исках точно това. От първия си ден. Започнах
с нещо дребно. Дълго време работих за други
хора. После започнах собствен бизнес. Отливах
свещи в сутерена. От това не излезе нищо. Продавах цветя, но и това пропадна. Най-накрая се
заех с внос и износ и нещата се наредиха. Веднъж вечерях с министър-председател, Уилям.
Цял министър-председател! Можеш ли да си
представиш, някакво момче от Ашленд да вечеря с... Няма континент, на който да не съм
стъпвал. Те са седем, нали така? Почвам да ги
забравям... но това няма значение. Бедата е, че
сега всичко това изглежда маловажно. Дори не
знам какво прави човека велик. Не знам какви
са изискванията. Ти знаеш ли, Уилям?
– Какво да знам?
– Знаеш ли какво прави човека велик?
Мисля върху това дълго време, като тайно
храня надежда, че той ще забрави за въпроса. Понякога умът му скача от тема на тема,
но нещо в начина, по който ме гледа сега, ми
подсказва, че той очаква отговор на въпроса си.
Никога не бях мислил за това. Не знаех какво
прави човека велик. Досещам се обаче, че едно
„не знам“ не би било на място. Затова решавам
да бъда възможно най-внимателен.
– Мисля – казвам накрая в очакване на правилните думи, – че ако един човек е обичан от
сина си, то той е велик.
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Това е единствената сила, която ми е останала, да направя баща си велик. Нещо, което той
бе търсил по широкия свят, но го бе очаквало у
дома през цялото време.
– Ах – казва той, – в този смисъл.
Едва изрича думата, леко е замаян.
– Не бях мислил върху това. Но сега, като го
каза, мисля, че в този случай...
– Да – отвръщам. – Ти, Едуард Блум, си мой баща
и велик човек. Така че, нека Фред ти помогне!
И го докосвам по рамото, като крал, който
посвещава рицаря си. Само дето нямам меч.
След тези думи той сякаш се отпуска. Очите
му се затварят по такъв начин, че аз виждам началото на края. Когато завесите на прозореца се
разтварят, ми хрумва, че духът му е полетял от
нашия свят в следващия.
Но всъщност това е само полъх на вятъра.
– За двуглавата жена – промърморва той със
затворени очи, все едно заспива.
– Чувал съм за двуглавата жена – отвръщам,
докато го потупвам леко по рамото, – не ми се
слуша отново за нея, тате. Става ли?
– Но аз нямаше да ти говоря за двуглавата
жена, умнико – скарва ми се той.
– Няма ли?
– Щях да ти разкажа за сестра ѝ.
– Тя има сестра?
– Хей – казва той и отваря очи, сякаш обзет от
нови сили, – бих ли се пошегувал за такова нещо?
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До брега на Синята река имало едно дъбово
дърво, при което баща ми често спирал да почива. Клоните на дървото се разпервали широко и осигурявали сянка на изнурения пътник, а
до основата му имало мек, хладен зелен мъх, на
който можело да положиш глава и да поспиш,
унесен от ромона на реката. Един ден баща ми се
канел да направи точно това, когато забелязал,
че в реката се крие красива млада жена. Дългата ѝ коса сияела като злато и падала на изящни
къдрици по раменете. Гърдите ѝ били малки и
кръгли. Тя вземала вода с шепи и се поливала
с нея, а струите падали по лицето и гърдите ѝ,
преди да потънат отново в реката.
Едуард опитал да остане спокоен. Не спирал
да си повтаря: Не мърдай. И на косъм да помръднеш, тя ще те забележи. Не искал да я уплаши.
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А и, ако трябва да бъдем честни, никога преди не бил виждал гола жена. Искал да я огледа
внимателно, преди тя да си тръгне.
И тогава видял змията. Решил, че е усойница.
Тя плувала през реката към жената и се канела
да я ухапе. Малката ѝ главичка била прицелена
точно в плътта ѝ. Не е за вярване, че толкова
малка змия може да убие човек, но е така. Змия
с такъв размер убила Калвин Брайънт. Ухапала
го по глезена и след секунди той бил мъртъв.
Едуард нямал избор. Той се подчинил на инстинкта си и се гмурнал в реката, протегнал
ръце, докато змията отваряла уста, за да забие
зъбите си в малкото кръстче на жената. Тя, разбира се, изпищяла. Не е шега работа да видиш
как мъж се втурва към теб през реката. Той обаче
излязъл на повърхността, стиснал змията в ръка.
Влечугото било отворило уста и търсело да ухапе
някого, а жената изпищяла отново. Най-накрая
татко успял да увие змията в ризата си.
Татко не обича да убива. Решил да отнесе
усойницата на свой приятел, който колекционирал змии.
Но ето каква била картинката. Млад мъж и
млада жена стоели един до друг, голи до кръста, нагазили в реката, взиращи се един в друг.
Слънцето греело и се отразявало във водата, но
те били в сянка. Всеки изучавал другия. Била
настъпила пълна тишина, ако естествено не
броим ромона на реката. В такъв момент не е
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лесно да завържеш разговор. Какво наистина
можел да каже татко? Аз съм Едуард, а вие коя
сте? Не можеш да кажеш нещо такова. Чакаш
тя да те заговори.
– Спаси ми живота.
И това, трябва да признаем, било самата истина. Баща ми наистина я спасил от отровната
змия. Рискувал живота си, за да го направи, макар никой от двамата да не го споменал. Нямало и нужда. И двамата го знаели.
– Ти си смел – казала тя.
– Не, госпожо – отвърнал той, макар тя да не
била много по-голяма от него, – просто ви видях, после забелязах змията и... скочих.
– Как се казваш?
– Едуард – отвърнал той.
– Добре, Едуард. Отсега нататък това място е
твое. Ще го наречем... Убежището на Едуард. Дървото, тази част от реката, всичко. И когато не се
чувстваш добре или имаш нужда от нещо, ще идваш тук, ще си почиваш и ще си мислиш за него.
– Добре – отговорил той, макар че по всяка
вероятност щял да отвърне така на всяка нейна дума. Въпреки че главата му била доста над
водата, се чувствал замаян като от водовъртеж.
Все едно бил напуснал нашия свят и още не се
бил върнал.
Тя му се усмихнала.
– Сега се обърни – казала тя, – за да се облека.
– Добре.
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И той се обърнал и се изчервил. Чувствал се
щастлив, по-щастлив от всякога, като нова и
по-добра версия на самия себе си.
Не знаел колко време се облича една жена,
затова ѝ дал цели пет минути. Когато се обърнал, нея естествено я нямало. Не бил чул как си
е отишла. Мислел да я извика, но не знаел как.
Съжалил, че не я е попитал за името ѝ.
Вятърът повял през клоните на дървото и водата продължила да ромони по течението си.
Жената си била отишла, а в ризата му нямало
никаква змия. Вместо това имало малка пръчка.
В интерес на истината пръчката приличала
на змия. Особено когато я хвърлил в реката и тя
отплувала.
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Казват, че имал специалено обаяние, нюх към
незабележимото, способност да изненадва с неочаквани разсъждения. Жените го харесвали.
Наречете обаянието му деликатно и няма да
сбъркате. Той бил и хубав, но това не го направило високомерен. Бил приятел с всички и всички били негови приятели.
Казват, че дори тогава бил забавен. Знаел няколко хубави вица. Не ги разказвал в големи
компании, но останеш ли насаме с него (което
много девойки на Ашленд опитали да направят), можел да те разсмее от сърце. Казват, че
вечер можело да чуеш смеха на баща ми и симпатичните девойки. Той идвал от верандата му
и отеквал из целия град, а хората заспивали от
веселия звук.
Така стоели нещата в Ашленд.
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Докато бил млад, баща ми извършил много
подвизи. Историите, разказвани и до днес, сигурно са безброй. Може би най-голямото предизвикателство, пред което някога се е изправял, бил
великанът Карл. При срещата си с него татко
действително рискувал живота си. Карл бил два
пъти по-висок, три пъти по-широк и десет пъти
по-силен от нормален човек. Ръцете и лицето
му били обсипани с белези, свидетелстващи, че
той е имал тежък живот, по-близък до този на
животните, нежели до този на хората. Такъв бил
и нравът му.
Казват, че Карл се родил от утробата на нормална жена, ала твърде бързо станало ясно, че
нещо не е наред. Той просто бил прекалено огромен. Майка му му купувала дрехи на сутринта,
но следобед те вече му били омалели и се пука39
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ли по шевовете. Толкова бързо растял великанът. Нощем той заспивал в легло, направено му
по мярка, но на сутринта краката му вече висели от ръба. И не спирал да яде! Нямало значение колко храна купувала или произвеждала от
собствените си ниви майка му – с настъпването
на вечерта чиниите винаги били празни, а Карл
все още твърдял, че стомахът му е празен.
– Храна! – тупал той по масата. – Още храна!
Веднага!
Майка му издържала четиринайсет години.
Един ден, когато Карл бил заровил физиономия
в парче еленско месо, тя си опаковала багажа и
се изнизала през задната врата, за да не се върне никога. Великанът забелязал отсъствието ѝ
чак когато храната свършила. Тогава той почувствал яд, горчилка и нещо още по-лошо – глад.
Тъй великанът дошъл в Ашленд. Нощем, когато хората в града спели, той се промъквал през
дворовете и градинките в търсене на храна. На
сутринта гражданите на Ашленд намирали
цели ниви изпасани. По дърветата не се намирали ябълки, водната кула в града била пресъхнала. Никой не знаел какво да стори. Карл бил
пораснал прекалено огромен и се заселил в планините, опасващи града. Кой би дръзнал да се
изправи насреща му на такъв терен? И какво можел да направи човек срещу такова чудовище?
Плячкосването продължило известно време,
но един ден половин дузина кучета сякаш се из-
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парили. Животът в градчето бил изложен на опасност. Нещо трябвало да бъде сторено! Но какво?
Баща ми измислил план. Той бил опасен, но
нямало какво друго да се направи. Един летен
ден той тръгнал към планините с благословията на гражданите. Знаел, че там, горе, има пещера. Смятал, че Карл живее в нея.
Пещерата била скрита зад борово дърво и
огромна купчина камъни. Баща ми я познавал,
защото преди много години бил спасил едно момиче оттам. Застанал пред пещерата и извикал:
– Карл!
Чул как ехото върнало гласа му обратно.
– Покажи се! Знам, че си вътре. Нося ти съобщение от града.
В гората настъпила тишина. Най-сетне се
дочуло тътрене и земята се разтресла. Тогава
от мрака на пещерата се появил Карл. Той бил
дори по-висок, отколкото баща ми очаквал. И
изглеждал ужасно! Бил покрит с драскотини и
синини от дивия живот, тъй като се случвало да
е толкова гладен, че дори не чакал жертвата му
да умре, преди да ѝ се нахвърли, а тя понякога
се съпротивлявала. Черната му коса била дълга
и мазна, а по рунтавата му брада имало остатъци от храна и насекоми, които се хранели с нея.
Когато видял баща ми, избухнал в смях.
– Какво искаш ти, малко човече? – попитал
той със зловеща усмивка.
– Не идвай повече в Ашленд за храна – отвър-
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нал баща ми. – Фермерите губят посевите си, а
на децата им е мъчно за кучетата.
– Какво? Нима ти възнамеряваш да ме спреш?
– попитал той, а гласът му отекнал над долините и несъмнено стигнал до самия Ашленд. – Та
аз мога да те скърша като суха съчка!
И за да покаже, че не говори празни приказки, той сграбчил един клон от близкия бор и го
стрил на прах между пръстите си.
– Е – продължил той, – мога да те изям и да
приключа с теб веднъж завинаги!
– Точно затова съм дошъл – отвърнал баща ми.
Тогава лицето на Карл се сгърчило в гримаса,
може би заради думите на баща ми, а може би
защото една буболечка излязла от брадата му и
го полазила по бузата.
– Как така си дошъл затова? – попитал Карл.
– За да ме изядеш – отвърнал татко. – Аз съм
първото жертвоприношение.
– Първото... жертвоприношение?
– Разбира се, велики Карл. Ние се предаваме
пред твоята мощ. Някои от нас ще се жертват,
за да спасят останалите. Това ме прави... обяд,
предполагам.
Карл изглежда се объркал от думите на баща
ми. Тръснал глава, сякаш за да се съсредоточи
и няколко буболечки паднали от брадата му на
земята. Тялото му се разтърсило и за миг изглеждало, че той ще падне. После великанът се
подпрял на каменната стена.

42

Голяма риба
Изглеждал като ударен от някакво оръжие.
Все едно бил ранен.
– Аз... – казал той тихо и даже някак тъжно. –
Не искам да те ям.
– Не искаш? – попитал с голямо облекчение
баща ми.
– Не – отвърнал Карл, – не искам да ям никого.
По лицето на великана потекли сълзи.
– Просто огладнявам – казал той. – Майка
приготвяше невероятни гозби, но тя ме напусна
и аз не знаех какво да правя. Съжалявам за кучетата. Съжалявам за всичко.
– Разбирам – казал баща ми.
– Не знам какво да правя – оплакал се Карл. –
Виж ме само какъв съм голям! Трябва да ям, за да
оцелея. Сега обаче съм самичък и не знам как...
– Готви си – досетил се баща ми, – отглеждай
храна, грижи се за животни.
– Именно – казал Карл. – Предполагам, че мога
да се прибера в пещерата и никога повече да не изляза от нея. И без това сторих достатъчно пакости.
– Можем да те научим – казал баща ми.
– На какво?
– Как да си готвиш, как да отглеждаш храна.
Тук има безкрайни поля.
– Имаш предвид да стана фермер?
– Ами да – отвърнал баща ми, – точно това
имам предвид.
И точно това и станало. Карл станал най-големият фермер в Ашленд, но легендата за баща
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ми била дори по-голяма. Казват, че можел да очарова всекиго просто като застане до него. Баща
ми обаче бил скромен човек и отричал. Той
просто обичал хората, а хората обичали него.
Толкова е просто, казвал той.
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Какво още да кажа за наводнението, освен
това, което вече се е изписало? Валял дъжд като
из ведро. Потоците станали реки, реките езера,
а езерата прелели от бреговете си и се слели в
едно. Някак си Ашленд – по-голяма част от него
поне – бил пощаден. Щастливото съседство с планините, смятали някои, спасило града от водите
наоколо. Всъщност една част от града все още е
на дъното на това, което местните без особено
въображение нарекли Голямото езеро, а в летните нощи човек може да чуе гласовете на удавниците. Ала най-впечатляващото нещо в езерото е
рибата. Имало риби с големината на човек, казват хората. Някои от тях били дори по-големи и
можели да ти изядат крака, ако отидеш да плуваш надълбоко. Че и не само крака.
За да отидеш да ловиш такава риба, трябва да
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си или герой, или глупак. А баща ми, предполагам, е по малко и от двете.
Една сутрин той отишъл сам-самичък с една
лодка до средата на езерото, където е най-дълбоко. Какво ползвал за стръв ли? Една умряла
мишка, която бил намерил в хамбара. Той я окачил на куката и заметнал във водата. Минали
пет минути докато стръвта удари дъното, а след
това започнал да тегли въдицата. Скоро нещо
клъвнало с такава сила, че погълнало и мишката, и куката. Затова той опитал наново. Този път
взел по-голяма кука, по-здраво въже, по-дебела
мишка. И пак заметнал. Водата скоро започнала
да бушува и да се пени, все едно се надигал духът на езерото. Едуард обаче останал на мястото
си. Това може би не било толкова добра идея,
тъй като езерото вече никак не приличало на
езеро. И било станало доста страшно. Може би
щяло да бъде по-добре, ако си навиел макарата
и започнел да гребе към вкъщи. Речено-сторено.
Само дето, когато започнал да навива макарата, помръднала не въдицата, а той самият. И
колкото по-бързо навивал, толкова повече се
приближавал до плувката. Какво ли трябвало
да стори? Да пусне въдицата? Защо не, наистина? Да я пусне и да се махне от това място. Кой
знае какво чудовище дърпало от другата страна.
Само дето не можел да пусне въдицата. Просто не можел. Ръцете му сякаш били станали част
от нея. Затова той направил второто най-разумно
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нещо, а именно – спрял да навива макарата. Това
обаче не помогнало! Едуард продължил да се движи напред, все по-бързо и по-бързо. Това означавало, че насреща си няма пън, а нещо живо. Сом,
голям колкото делфин. Той видял как сомът се надига от водата и заблестява под слънчевите лъчи.
Бил красив, страшен и чудовищен, с дължина от
над два метра. Той изплувал над водата, издърпал
Едуард от лодката и го повлякъл към водите на Голямото езеро. Накрая цопнал във водата и започнал да потъва дълбоко, към водното гробище в езерото. И там той видял къщите и фермите, а също
и много познати лица – Хоумър Кътридж и жена
му Марла, Върн Талбот и Керъл Смит. Хоумър носел кофа с водорасли, с която да нахрани конете,
а Керъл говорела с Марла за царевицата. Върн си
работел с трактора. Клафтери* и клафтери мътна
зеленикава вода, из която те се движели като на
забавен кадър, а когато говорели, от устите им излизали мехурчета. Когато видял Едуард, носен от
голямата риба, Хоумър се усмихнал и му махнал.
Двамата се познавали, но Едуард не могъл да отвърне на жеста, тъй като огромният сом внезапно
изскочил от водата заедно с него и го изхвърлил на
брега, където осъзнал, че вече няма въдица.
Никога не разказал на никого за това. Не можел. Кой би му повярвал, наистина? Когато го
питали за въдицата и лодката, Едуард отговарял, че заспал на брега, а те... просто отплавали.
* Клафтер – мярка за дължина, равна на 182 см. – Б.р.
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И така, Едуард Блум станал мъж. Бил силен,
здрав и обичан от родителите си. Дипломирал се
успешно в гимназията. Обичал да тича с приятелите си из полята на Ашленд и си хапвал с апетит.
Живеел си като в приказка. Една сутрин обаче се
събудил и сърцето му нашепнало, че трябва да замине. Казал това на майка си и на баща си, а те не
се и опитали да го спрат. Но се спогледали с тревога, тъй като знаели, че за да напуснеш Ашленд,
трябва да преминеш през мястото, което няма
име. Тези, на които им било писано да напуснат
Ашленд, минавали през това място без проблеми,
ала другите оставали завинаги в него, неспособни
да продължат или да се върнат. Затова се сбогували със сина си. Знаели, че може никога повече да
не го видят. Той също го знаел.
48

Голяма риба
Сутринта, в която тръгнал, била ясна, но докато вървял към мястото, което няма име, денят
се смрачил. Небето притъмняло, паднала гъста
мъгла. Скоро той пристигнал на място, което
доста приличало на Ашленд, но било и много
различно по особено важен начин. На главната
улица имало банка, аптека, синодална книжарница, магазин Всичко за долар, хотел от веригата
Прикет, бижутериен магазин, в който се продавали и часовници, кафене от веригата Гуд Фууд,
игрална зала, кино, празен паркинг, железария
и бакалия, в която имало стока, по-стара от него
самия. Такива магазини имало и в Ашленд, но
тук те били празни и тъмни, с напукани прозорци. Собствениците им гледали с безжизнен
поглед от входовете, но когато видели баща ми,
се усмихнали.
– Клиент! – мислели си те.
На главната улица имало и публичен дом, но
той не бил като този в Ашленд. Тук той просто
бил домът на леката жена.
Когато влязъл в странния град, хората го
пресрещнали и се загледали в красивите му ръце.
– Тръгвате ли си? – попитали те – Нима напускате Ашленд?
Били доста странни. Един човек имал изсъхнала ръка. От лакътя надолу висяла безжизнено,
а нагоре се била съсухрила. Дланта му надничала от ръкава като котка от торба. Едно лято,
преди много години, той карал кола, протегнал
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ръка през прозореца, за да усети вятъра. Колата обаче била твърде близо до банкета на пътя
и вместо вятъра пресрещнала един телеграфен
стълб. Всяка кост в нея се натрошила и сега тя
висяла безжизнено, смалявайки се все повече и
повече с времето.
Човекът посрещнал баща ми с усмивка.
Имало и една жена на около петдесет, която
била почти абсолютно нормална. Това обаче било
странното в тези хора. Те изглеждали съвсем
нормално, ако не се брояло едно нещо. А то било
ужасно. Преди няколко години тя се върнала
от работа и намерила съпруга си обесен на една
тръба в мазето. От шока получила инфаркт и половината от лицето ѝ навеки се сковала – устните
ѝ се спускали надолу, все едно е сърдита, а плътта около окото ѝ увиснала. Не можела да движи
тази част от лицето си и затова, когато говорела,
се отваряла само половината от устата ѝ, а гласът ѝ звучал задавено. Думите с мъка излизали
от гърлото ѝ. След ужасната случка опитала да
напусне Ашленд, но стигнала едва дотук.
Имало и хора, родени така. За тях самото
раждане било най-ужасната случка в живота
им. Имало човек на име Бърт, болен от хидроцефалия. Той работел като метач и навсякъде носел метла. Бил син на леката жена и това
било проблем. Повечето мъже наоколо били
нейни клиенти и всеки от тях можело да му е
баща. Тя се държала така, все едно всичките са.
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Тя не искала да става лека жена. Но градът се
нуждаел поне от една и така тя се принудила
да заеме длъжността. С годините се изпълнила
с горчилка. Намразила клиентите си, особено
след раждането на сина си. Той я радвал много,
но отглеждането му било трудно. Нищо не бил
способен да запомни. Често я питал:
– Къде е татко?
Тя посочвала през прозореца към първия
мъж, когото видела, и казвала:
– Ето го баща ти.
След това момчето излизало навън и прегръщало човека. На следващата сутрин обаче не
помнело нищо и отново питало:
– Къде е татко?
И се сдобивало с нов баща просто ей така.
Накрая баща ми срещнал мъж на име Уили.
Той седял на една пейка и станал на крака, когато Едуард приближил, сякаш го бил очаквал.
Краищата на устните му били сухи и напукани.
Косата му била сива и остра, а очите малки и
черни. Той бил изгубил три от пръстите си – два
на едната ръка и един на другата. Бил стар, толкова стар, че се бил изгърбил до краен предел и
бил започнал да се смалява. Вече бил малък като
бебе. Движел се бавно, все едно гази във вода до
колене. Усмихнал се мрачно към баща ми:
– Добре дошъл в моя град – казал той дружелюбно, но и някак уморено, – имаш ли нещо
против да те разведа из него?
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– Не мога да остана – отвърнал татко, – само
минавам.
– Така казват всички – отвърнал Уили и хванал
баща ми за ръката. Започнали да вървят заедно.
– За къде бързаш? – попитал той. – Трябва
поне да видиш какво можем да ти предложим.
Ние имаме магазинче, а там – посочил той –
имаме игрална зала. Можеш да поцъкаш малко
билярд.
– Благодаря – отвърнал Едуард, понеже не искал да разгневява Уили или останалите, които
ги гледали. Вече се били събрали трима или четирима души, които ги следвали из иначе празните улици. Държали се на разстояние, но ги
гледали и с нещо като копнеж.
Захватът на Уили се затегнал, когато показал
на татко аптеката и синодалната книжарница, а
накрая – с намигване, и публичния дом.
– Много е сладка – казал Уили, след което добавил: – Понякога.
Все едно си бил спомнил нещо, което му се
иска да забрави.
Небето се било смрачило съвсем и започнало
да вали. Уили погледнал нагоре и оставил водата да напълни очите му. Татко избърсал лице и
направил гримаса.
– Тук честичко вали – обадил се Уили, – но се
свиква.
– Всичко изглежда някак... подгизнало – отвърнал баща ми.
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Уили го погледнал накриво.
– Свиква се – казал той. – Такова е мястото,
Едуард. Свикваш с всичко.
– Не искам това – отвърнал татко.
– И с това се свиква.
Двамата продължили да вървят смълчани
през сгъстяващата се около краката им мъгла.
А дъждът капел върху главите и раменете им
в мрачната утрин, спуснала се над този странен град. Хората се събирали по ъглите да наблюдават преминаването им, а някои от тях се
присъединили към антуража, който ги следвал.
Едуард забелязал погледа на мършав човек в
парцалив черен костюм и го разпознал. Това бил
поетът Нортър Уинслоу. Той напуснал Ашленд
преди няколко години, за да иде да пише в Париж. Гледал към Едуард и почти се усмихнал, но
тогава Едуард видял дясната му ръка, от която
липсвали два пръста. Лицето на Нортър пребледняло, той притиснал ръка до гърдите си и се
скрил зад ъгъла.
Хората бяха хранили големи надежди за Нортър.
– Да – казал Уили, след като видял станалото, –
хора като теб често идват в нашия град.
– Какво имаш предвид? – попитал баща ми.
– Обикновени хора – казал Уили така, все едно
словосъчетанието звучало ужасно, – обикновени
хора с планове. Дъждът, влагата... всичко това е
остатък от мечтите им. Техните. Моите. Твоите.
– Не и моите – възразил Едуард.
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– Не – отговорил Уили, – още не.
И тогава видели кучето. То изглеждало като неясна сянка в мъглата, докато не се появило пред
тях. По гърдите и пръстите на лапите му имало
бели петна, но като цяло било черно куче. Имало
къса, остра козина и не изглеждало породисто –
било куче с гените на най-разнообразни кучета в
себе си. Вървяло към тях бавно, но целенасочено,
и не спирало дори за да подуши някой прът. Това
куче си имало цел. И тази цел бил баща ми.
– Какво е това? – попитал Едуард.
– Куче – усмихнал се Уили. – Рано или късно идва да поздрави всеки новодошъл. По-скоро рано, отколкото късно. То е нещо като пазач,
ако ме разбираш.
– Не – отвърнал баща ми, – не те разбирам.
– Ще ме разбереш – казал Уили, – ще видиш.
Извикай го.
– Да го извикам? Как се казва?
– Няма си име. Никога не е принадлежало на
някого, че да има име. Наречи го просто Куче.
– Куче?
– Да. Куче.
Баща ми коленичил, плеснал с ръце и се
постарал да изглежда дружелюбен.
– Хей, Куче! Я ела тук! Хайде, момчето ми!
Ела тук!
Кучето, което било вървяло дълго в определена посока, замръзнало и се загледало в баща
ми. Гледало го дълго време, поне за куче. Около
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половин минута. Козината на гърба му настръхнала. Погледът му се кръстосал с този на баща
ми. То отворило уста и показало на татко зъбите
и бърните си. Било на около три метра от него и
ръмжало заплашително.
– Може би трябва да се махна от пътя му – казал татко, – май не ме харесва.
– Подай му ръка – рекъл Уили.
– Какво? – попитал баща ми.
Кучето започнало да ръмжи по-силно.
– Подай му ръка, за да я подуши.
– Уили, не мисля, че...
– Подай му ръката си – натъртил Уили.
Баща ми бавно протегнал ръка напред. Кучето пристъпило към нея, без да спира да ръмжи.
Челюстите му били готови да захапят. Но когато носът му подушил кокалчетата на ръката на
татко, опашката му замахала. Кучето облизало
ръката на баща ми.
Уили погледнал тъжно надолу, все едно бил
предаден.
– Това значи ли, че мога да продължа по пътя
си? – попитал баща ми и се изправил. Кучето се
отъркало в краката му.
– Не още – отвърнал Уили и хванал татко за
ръката. Пръстите му се впили в мускулите на
баща ми.
– Преди да продължиш, ще трябва да изпиеш
едно кафе.
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Кафенето от веригата Гуд Фууд било просто една голяма стая, в която имало наредени
пластмасови столове и маси – зелени със златисти петънца. Върху масите имало хартиени покривки и малки сребърни лъжици и вилици, по
които била засъхнала храна. Вътре било мрачно
и макар на всяка маса да имало клиенти, заведението изглеждало празно, все едно никой не
бил дошъл, за да се нахрани или да пийне. Но
когато Уили влязъл с татко, всички вдигнали
лица от масите и се усмихнали, сякаш закуската им била пристигнала.
Уили и баща ми седнали на една маса и тиха
сервитьорка им донесла по чаша кафе, макар да
не си били поръчали нищо. Кафето било черно
и горещо. Уили се загледал в чашата си и поклатил глава.
– Смяташ, че си се измъкнал, нали, синко? – усмихнал се Уили, докато отпивал от кафето. – Мислиш се за голяма риба. Само дето не си първият
такъв. Виж Джими Едуардс например. Седи ей
там. Футболна звезда. Добър студент. Искаше да
стане бизнесмен в града, да натрупа имане. Но не
успя да се измъкне оттук. Нямаше нужната сила.
Той се привел напред и прошепнал:
– Кучето изяде показалеца му.
Баща ми видял, че това е вярно. Джими бавно отдалечил ръката си от масата и я прибрал
в джоба си, след което погледнал настрани.
Баща ми пък погледнал към останалите, които
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се взирали в него. Навсякъде едно и също. Никой не бил с пълен комплект пръсти, а някои
били запазили само един-два. Татко погледнал
към Уили и понечил да го попита защо, но Уили
сякаш отгатнал въпроса му:
– Колкото пъти са се опитвали да се махнат,
толкова пръсти са изгубили – рекъл той. – Няма
значение напред ли са искали да продължат,
или да се върнат назад.
– Това куче – продължил той – не се шегува.
Тогава бавно, все едно ръководени от звук,
който само те можели да чуят, хората, насядали
по масите, станали и приближили към баща ми,
погледнали го и му се усмихнали. Той помнел
някои от тях от детството си в Ашленд. Седрик
Фолкс, Сали Дюма, Бен Лайтфут. Но сега те
били различни. Сякаш почти можел да погледне през тях, а после изведнъж вече не можел.
Като че ли ту били, ту не били на фокус.
Погледнал отвъд тях и видял, че на входа на
кафенето стои кучето. То го гледало, без да се
движи, и баща ми потъркал ръце. Замислил се
какво чака. Притеснил се затова дали не е изпуснал шанса си да се махне. Може би следващия път нямало да извади късмет.
Тогава до масата им застанала жена на име
Розмари Уилкокс. Тя се била влюбила в човек
от големия град и се била опитала да избяга с
него, ала само той успял да се измъкне. Очите ѝ
били тъмни и потънали в лице, което някога е
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било красиво. Тя помнела баща ми от годините,
когато били малки, и му казала, че се радва да
го види пораснал и красив.
Тълпата около тяхната маса станала по-голяма и се приближила, а баща ми установил, че
не може да помръдне. Нямало място. В края на
масата имало мъж, дори по-стар от Уили. Бил
изсъхнал като мумия. Кожата му била опъната
над костите, а вените му били сини и студени
като замръзнала река.
– Нямам вяра на това куче – казал бавно мъжът, – не бих рискувал с него, синко. Преди не те
ухапа, но не знаеш какво ще стане следващия път.
То е непредвидимо. По-добре си стой и ни разкажи за света, който възнамеряваше да видиш.
Старецът затворил очи и Уили последвал примера му, а скоро това направили всички останали. Те искали да чуят за светлия свят, който
очаквал баща ми зад ъгъла, в другия край на
тъмното място. И той започнал да им разказва,
а когато свършил, всички му благодарили.
– Това беше мило – рекъл старецът.
– Може ли да ни го разкажеш и утре? – попитал някой.
– Разкажи ни го и утре – прошепнал друг.
– Добре е, че си сред нас – рекъл един човек
на баща ми, – че си тук.
– Познавам едно хубаво момиче – казала Розмари, – добро и хубаво. Прилича малко на мен.
Ще се радвам да ви събера, ако ме разбираш.
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– Съжалявам – казал татко, без да поглежда
към никого. – Явно има някакво недоразумение.
Не съм дошъл тук, за да остана.
– Недоразумение значи – казал Бен Лайтфут,
а погледът му се изпълнил с омраза.
– Не можем да те пуснем – прошепнала Розмари.
– Трябва да си вървя – казал баща ми и се опитал
да се изправи. Но не могъл. Те го били обкръжили.
– Като ни опознаеш – казала Розмари, отмятайки коса от очите си с уродлива ръка, – ще
забравиш за всичко останало.
Но тогава нещо зад тълпата изшумоляло,
а после се чули писък и ръмжене. Хората като
по чудо се отдръпнали. Било Куче. То ръмжало
зловещо и им показало ужасните си зъби, а те
всички отстъпили назад, притиснали ръце до
гърдите си, неспособни да се изправят срещу
чудовището. Баща ми използвал тази възможност, за да хукне към изхода, без да поглежда
назад. Той тичал сред мрака, докато накрая не
се озовал на светло, а светът отново станал зелен
и чудесен. Асфалтът отстъпил място на чакъл,
чакълът на пръст, а красотата на вълшебния
свят не изглеждала далеч. Когато пътят свършил, той се обърнал и видял, че Куче е точно
зад него с изплезен език. Когато го настигнало,
то отъркало топлото си тяло в краката му. Не се
чувал и звук, ако не броим преминаването на
вятъра през дърветата и стъпките им по пътя.
Внезапно гората свършила и пред тях се появи-
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ло огромно зелено езеро, което се простирало
докъдето поглед стига. На края на езерото имало малко дървено пристанище, което се полюшвало на вълните, предизвикани от вятъра. Те
стигнали до него и тогава Куче се строполило,
все едно вече няма сили. Баща ми се огледал наоколо, чувствайки някаква гордост, видял как
слънцето се скрива зад дърветата и вдишал дълбоко сладкия въздух. Сетне започнал да чеше
Куче по топлия врат, масажирайки мускулите
му, а то започнало да скимти от удоволствие. Когато слънцето залязло и изгряла луната, водата
в езерото започнала тихо да бълбука и той видял момичето, чиято глава се подавала над повърхността. Водата се стичала по косата ѝ обратно към езерото, а на лицето ѝ греела усмивка.
Баща ми също се усмихнал и ѝ махнал. Тя махнала в отговор на баща ми.
– Здравей! – извикал той. – И довиждане!
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Историята за това как баща ми изкарал първия си ден в света, в който бил дошъл да живее,
се разказва най-добре от човека, работил с него –
Джаспър „Бъди“ Барън. Бъди бе вицепрезидент
на компанията Блум Инк. и пое ръководството ѝ
след като баща ми се пенсионира.
Бъди се обличаше доста шик. Носеше жълта вратовръзка, тъмносин костюм на ивици, черни обувки
и тънки, почти прозрачни чорапи, които бяха в същия син цвят като костюма му. Имаше копринена
носна кърпичка, подаваща се като домашна мишка
от джоба на сакото му, който бе от лявата страна на
костюма. Освен това той бе първият човек, когото
познавах, чиито слепоочия посребряваха точно като
в книгите. Останалата част от косата му бе тъмна и
гъста, разделена от дълга тясна линия розов скалп,
която минаваше като селски път по главата му.
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Когато разказваше историята си, той обичаше да се обляга на стола си и да се усмихва.
– Онази година бях на около деветнайсет – започваше той, – бе по-отдавна отколкото кой да е
от нас иска да си спомня. Едуард току що бе напуснал дома си. Бе на седемнайсет и за пръв път
през живота си бе останал сам. Дали обаче се притесняваше? Изобщо не. Майка му му бе дала няколко долара, с които да си купи нещо за ядене –
десет или дванайсет, нещо такова. Така или иначе бяха повече пари, отколкото бе имал дотогава
в живота си. Бе голям мечтател. Мечтите карат
човек да върви напред, Уилям, а татко ти имаше
направо империя от мечти. Но ако го беше видял
в онзи ден, когато напуснал родния си град, би
зърнал просто едно младо, хубаво момче, което
не притежава нищо друго, освен дрехите на гърба
си и дупките по обувките си. Въпросните дупки
може и да не се виждаха, но си бяха там.
– През първия ден изминал петдесетина километра, а през нощта заспал под звездите на
ложе от борови иглички. И тогава баща ти се
срещнал със съдбата. Докато спял, дошли двама
мъже от гората. Те го пребили почти до смърт и
му взели всичките пари. Едва оцелял, но когато
след трийсет години ми разказа тази история –
типична за Едуард Блум – ми каза, че ако отново
срещне тези двама разбойници, ще им благодари, защото по някакъв начин те предначертали
по-нататъшния му живот.
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– Разбира се, по онова време, докато умирал
в тъмнината на онази странна гора, той не бил
никак благодарен. Но на сутринта вече си бил
отпочинал и макар да кървял от разнообразните рани по тялото си, започнал да върви, без
да знае накъде точно отива. Просто вървял напред, готов да се срещне с това, което животът
и съдбата щели да му подготвят. Тогава видял
крайпътен магазин, пред който един старец се
клател напред-назад, потънал в люлеещ се стол.
Старецът се загледал с тревога в кървавата фигура пред себе си. Викнал жена си, а тя викнала
дъщеря си. За няма и минута те вече разполагали с топла вода, чисти кърпи и превръзки, които направили, накъсвайки един от чаршафите
си. Били готови, когато Едуард докуцукал при
тях. Готови да спасят живота му. Повече от готови – решени да спасят живота му.
– Той, разбира се, не им позволил. Не можел
да ги остави да спасят живота му. Човек с гордостта на баща ти – а такива, Уилям, се срещат
много рядко – не искал да приеме такава милост, макар въпросът да бил на живот и смърт.
Ако изобщо оживеел, как щял да живее, знаейки, че дължи толкова много на някого?
– Затова, макар да кървял и единият от краката му да бил счупен на две места, Едуард намерил една метла и помел магазина. След това
взел парцал и ведро, но понеже бързал да постъпи правилно, забравил за кървящите си рани и се
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сетил за тях чак когато установил, че е оставил
следа от собствената си кръв из целия магазин.
Затова започнал да търка и мие, застанал на колене, докато старецът, жена му и детето им го наблюдавали. Били втрещени. Ужасени. Пред тях
имало човек, който се мъчел да измие петната от
собствената си кръв от дървения под. Това било
невъзможно и въпреки това той опитвал. И продължил да опитва, докато не изнемогнал. Тогава
паднал по очи, все още стиснал парцала. Мъртъв.
Или поне така си мислели. Смятали, че е умрял. Хукнали към тялото му и установили, че в
него все още тупти живот. И се разиграла сцена,
която баща ти винаги казваше, че му напомня
на Микеланджеловата Пиета – майката, която
била силна жена, го хванала в ръцете си, положила го в скута си и започнала да се моли за живота му, за живота на един умиращ. Ситуацията изглеждала безнадеждна. Той обаче внезапно
отворил очи, погледнал към останалите, които
се били скупчили около него, и казал това, което можело да бъдат последните му думи. Казал
го на стареца, чийто магазин, както внезапно
осъзнал баща ти, бил съвършено лишен от клиентела:
– Рекламирайте!
Бъди млъкна, за да може думата да отекне в
стаята.
– Останалото, както казват, е история. Баща
ти се възстановил. Скоро отново бил силен. За-
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почнал да оре, да сее, да помага в магазина. Тръгнал из околните земи и оставял малки бележки,
в които рекламирал магазина на Бен Джимсън.
Нарекъл го „Селски магазин“. Според него звучало по-добре от просто „магазин“. Бил прав,
а след това измислил още нещо – „Купи едно,
вземи едно безплатно“. Пет думи, Уилям, но те
направили Бен Джимсън богат човек.
– Баща ти останал с Бен още една година и така
спечелил първите си пари. Светът разцъфтял пред
него като благоуханно цвете. И както виждаш...
Бъди посочи към златните и кожени украси
в собствения си офис, докато кимаше към мен,
все едно аз не съм нищо повече от плод на величието на баща ми:
– Се е справил добре за едно просто момче от
Ашленд!

65

ІІ

Старата дама и окото

След като напуснал семейство Джимсън,
баща ми се скитал из Юга, пътувайки от град в
град. Преживял много приключения и се срещнал с много невероятни и интересни хора. Но
скитосването му не било напразно. Напротив –
както винаги, той преследвал някаква цел. През
изминалата година бил научил много важни
уроци за живота и сега се надявал да узнае още
повече за света като влезе в колеж. Бил чувал, че
в град на име Обърн има такъв колеж и затова
тръгнал към този град.
Пристигнал в него една вечер, уморен и гладен. Намерил стая в дома на възрастна жена,
която го нахранила и му осигурила легло, в което да си почине. Спал три дни и три нощи, а
когато се събудил, вече бил с бистър ум и отпочинало тяло. Той благодарил на възрастната
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жена за помощта и в замяна ѝ предложил да ѝ
помогне по какъвто начин може.
Е, по стечение на обстоятелствата жената имала само едно око. Другото било от стъкло и тя го
вадела всяка нощ и го накисвала в чаша вода на
нощното шкафче до леглото. За жалост няколко
дни преди баща ми да пристигне при нея, в дома
ѝ нахлула банда младежи и ѝ откраднали окото.
Старицата казала на баща ми, че ще се зарадва, ако
той успее да намери окото и да ѝ го върне. Баща ми
се заклел, че ще го стори и в същата сутрин напуснал дома ѝ, за да изпълни обещанието си.
Денят бил ясен и хладен, а баща ми вървял,
изпълнен с надежда.
Град Обърн получил името си от една поема
и по онова време бил голям център на знанието.
Млади хора, жадни да научат тайните на света,
се събирали в малки класни стаи и внимателно
си записвали думите на преподавателите пред
себе си. Там искал да бъде и Едуард.
От друга страна, мнозина идвали просто, за
да си губят времето и се организирали в големи
групи с тази едничка цел. Татко бързо разбрал,
че тъкмо такава група е нахлула в дома на старицата, за да ѝ открадне окото.
Окото, от своя страна, било станало доста известно и се обсъждало почти с благоговение от
разни хора, с които Едуард Блум предвидливо се
сприятелил.
Говорело се, че окото има вълшебни сили.
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Казвали, че окото може да вижда всичко.
Носели се слухове, че да погледнеш право в
окото носи лош късмет, че старицата ще разбере
кой си и в някоя тъмна нощ ще те намери, за да
ти стори нещо ужасно.
Окото никога не оставало на едно място. Всяка нощ го давали на различно момче, като ритуал за възмъжаване. Негов дълг бил да следи
нищо да не се случи на окото. През въпросната
нощ момчето, чийто ред било да пази окото, не
бивало да спи. Не трябвало да изпуска окото от
поглед! Самото око било увито в мек червеникав плат и било поставено в малка дървена кутийка. На сутринта окото се връщало на лидера
на групата, който разглеждал окото, задавал въпроси на момчето и го пускал да си върви.
Едуард научил всичко това за късо време. Разбрал, че за да върне окото на възрастната жена, ще
трябва да стане едно от момчетата, които получават
окото за през нощта. Решил да постъпи точно така.
Едуард споделил желанието си с един от новите
си приятели и след миг на подозрение му казали да
иде в един хамбар, на няколко километра от града.
Хамбарът бил тъмен и полуразрушен. Вратата
зловещо изскърцала, когато той я отворил. Помещението било осветено от свещи, сложени на
железни поставки по голите стени. По ъглите
танцували сенки.
В дъното на хамбара шест човешки фигури
образували полукръг. Всички те били маскира-
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ни, а маските им били ушити от зебло.
На една малка масичка било окото на старицата. То блестяло като перла върху червена копринена възглавница.
Едуард ги приближил без страх.
– Привет – рекъл маскираният по средата. –
Седни, ако обичаш.
– Но каквото и да правиш – добавил друг зловещо, – не поглеждай към окото!
Баща ми седнал на земята и зачакал в мълчание, без да поглежда към окото.
След миг тишина човекът в средата пак заговорил:
– Защо си тук?
– Заради окото – отвърнал Едуард, – дошъл
съм за окото.
– Окото те е повикало, нали? – попитал маскираният. – Чул си неговият повик?
– Да – спокойно отвърнал Едуард, – то ме вика.
– Тогава вземи окото и го постави в кутията.
Остани с него цялата нощ и го върни тук на сутринта. Ако нещо се случи с окото...
Но тогава мъжът в средата замлъкнал и останалите зашептели тревожно.
– Ако нещо се случи с окото – повторил той, –
ако се изгуби или счупи...
Но отново спрял и се вторачил през процепите на маската си в баща ми.
– Тогава в замяна ще извадим едно от твоите
очи – довършил той.
Шестимата маскирани кимнали като един.
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– Яснооо – отвърнал баща ми, който разбирал
за това неприятно усложнение едва сега.
– До утре тогава – казал маскираният.
– Да – отвърнал татко, – до утре.
Баща ми излязъл от хамбара и поел в мрака
към светлините на Обърн, без да знае какво точно да направи. Дали наистина щели да му извадят едно око, ако не върнел стъкленото на сутринта? Ставали са и по-странни неща. Докато
вървял, стискал кутията в една ръка, а с другата
докоснал и двете си очи. Питал се какво ли ще
е, ако едното от тях го няма, и дали трябва да
изпълни обещанието си към възрастната жена,
щом толкова много е поставено на карта. Знаел, че е възможно маскираните да го плашат и
да нямат намерение да вадят окото му, но дори
шансът за това ужасно деяние да бил само десет
на сто или дори едино на сто, струвало ли си риска? Очите му, в крайна сметка, били истински,
а не като това на възрастната жена – от стъкло.
Той останал цяла нощ с окото, гледал в неговата синева, видял в него отражението си. Когато слънцето изгряло на следващия ден, то също
му приличало на око – блестящото око на отдавна забравен бог.
Хамбарът изглеждал различно на дневна светлина и не бил толкова страшен. Обикновен хамбар с
липсващи летви и сено, подаващо се от дупките като
пълнеж на възглавница. Кравите преживяли трева, а
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един стар кафяв кон стоял до стобора наблизо. Едуард се поколебал пред прага на вратата. Когато я отворил, скърцането ѝ не прозвучало толкова зловещо.
– Закъсня – казал някой.
Едуард погледнал към дъното на хамбара. Там
нямало маскирани фигури, а шест колежанчета горе-долу на неговата възраст. Носели и същите дрехи – мокасини, кафяви панталони и
светлосини памучни ризи с копчета.
– Закъсня – казало отново момчето и Едуард
разпознал гласа от миналата нощ. Той бил в средата на компанията, нейният водач. Едуард го
погледнал изпитателно.
– Съжалявам – казал Едуард, – трябваше да
видя някого.
– Окото? Къде е окото? – попитал го водачът.
– Тук – отвърнал Едуард.
Младежът посочил малката кутийка, която
Едуард държал в ръката си.
– Дай ми го тогава.
Едуард дал на момчето кутията, а другите я
отворили. Останали загледани в нея дълго време, а след това се обърнали към Едуард.
– Не е тук – казал водачът почти шепнешком,
но лицето му поаленяло от гняв, – окото не е тук!
Всички тръгнали към него като един, докато
Едуард не вдигнал ръка.
– Казах, че окото е тук, а не, че е в кутията.
Шестте момчета спрели. Страхували се, че
ако набият баща ми, ще повредят окото, което
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явно било някъде в дрехите му.
– Дай го веднага! – казал водачът. – Нямаш
право да го вземаш! Това око принадлежи на нас!
– Нима?
Тогава вратата на хамбара се открехнала и
всички се обърнали, за да видят старата жена,
която била поставила окото обратно на лицето
си. Шестимата я загледали неразбиращо.
– Какво... – казал един от тях и се обърнал
към останалите. – Кой?
– Окото – отговорил баща ми. – Казах ви, че
е тук.
И когато старицата приближила, те разбрали, че окото наистина е тук, не в кутията, а на
лицето ѝ. И макар да искали да побегнат, не
могли. Когато старицата ги погледнала, те се
втренчили в изкуственото око пряко волята си.
Казват, че всеки видял бъдещето си в него. Един
изпищял от това, което разбрал, друг заплакал,
трети просто се загледал неразбиращо, а след
това погледнал баща ми, все едно го виждал по
различен начин.
Когато старицата свършила с тях, всички избягали от хамбара към светлината на деня.
Така започнал краткият престой на Едуард
в Обърн. След тази случка почти никой не го
безпокоил, тъй като се говорело, че той е под закрилата на старицата и всевиждащото око. Започнал да посещава учебните занятия и станал
студент отличник. Имал и добра памет. Помнел
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всичко, което прочитал и виждал. Помнел и лицето на водача на колежаните от хамбара така,
както водачът запомнил лицето на Едуард.
Той бил човекът, за когото мама едва не се
оженила.
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Смъртта на баща ми
Второ действие

Случва се така. Старият д-р Бенет, нашият семеен лекар, излиза от стаята за гости и внимателно
затваря вратата зад себе си. Той изглежда по-стар
от смъртта, като недоядена ябълка, оставена на
слънце. Той е присъствал, когато съм се родил, и
още тогава вече е бил стар. Седим с майка в дневната и очакваме диагнозата му. Той сваля слушалките от ушите си, поглежда ни отчаяно и казва:
– Нищо не мога да направя. Съжалявам. Ако
имате да си кажете нещо с Едуард, каквото и да
е, може би сега е... – той продължава да мърмори, а после притихва.
Тази финална присъда не е неочаквана. С
майка въздъхваме. Чувстваме едновременно тъга
и облекчение, когато напрежението напуска
телата ни. Споглеждаме се по особен начин, кой77
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то идва веднъж в живота. Малко съм изненадан,
че този ден е настъпил, макар преди година д-р
Бенет да ни предупреди, че му остава около година живот. Той обаче умира от толкова отдавна,
че очаквах това да продължи до безкрай.
– Може би трябва да отида първа – казва майка ми. Тя изглежда уморена. Усмивката ѝ е безжизнена, но и някак спокойна. – Освен ако не
предпочиташ...
– Не – казвам аз, – върви. После...
– Ако нещо...
– Разбира се – отвръщам, – само кажи.
Тя си поема дъх, изправя се и влиза в стаята му с походка на сомнамбул. Оставя вратата зад себе си отворена. Д-р Бенет, който е прегърбен от годините си, все
едно костите са се стопили в тялото му, стои изправен
в центъра на дневната, удивен от силите на живота
и смъртта. След няколко минути мама се връща, избърсва една сълза от бузата си и прегръща д-р Бенет.
Доколкото знам, я познава по-отдавна от мен. Тя също
е стара, но до него изглежда вечно млада. Като млада
жена, на която предстои да стане вдовица.
– Уилям – казва тя.
И така и аз влизам в стаята. Тя е мрачна, сива
като следобедна дрямка, макар слънчевите лъчи
да се опитват да проникнат през завесите. Това е
стаята за гости. Тук приятелите ми оставаха за
през нощта, преди да завърша училище. Преди
да се превърне в стаята, в която баща ми умира.
Когато влизам, той се усмихва. Погледът му е
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като на умиращ – едновременно щастлив и тъжен,
уморен и благословен. Виждал съм такива погледи по телевизията. Когато главният герой умира,
той не губи присъствие на духа, а дава съвети на
обичните си хора с отслабващ глас и демонстрира
фалшив оптимизъм, въпреки фаталната диагноза. Хората плачат, защото говори добре.
Но с татко е различно. Той не демонстрира оптимизъм или надежда. Всъщност обича да казва:
– Защо ли съм още жив? Имам чувството, че
трябва да съм умрял отдавна.
Така и изглежда. Тялото му, едва преминало
средната възраст, прилича на нещо, изровено
от земята и съживено с некромантия. Той никога не бе имал много коса и отдавна се решеше
така, че да скрива плешивината си, но сега няма
как да го стори – и малкото му останала коса
е опадала. Цветът на кожата му е странен оттенък на бялото. Когато го поглеждам, думата,
която ми идва на ум, е мраз.
Баща ми е като смразен.
– Знаеш ли – казва ми той – какво искам?
– Какво, татко?
– Чаша вода – отвръща той – би ми дошла
наистина добре.
– Разбира се – отвръщам аз и му нося чаша
вода. Той отпива немощно от нея. Част от течността потича по брадичката му. Той ме поглежда така, все едно е копнял да поживее повече,
без да виждам как водата тече по брадата му.
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– Съжалявам – казва той.
– Не се тревожи – отвръщам, – не разля много.
– Не за това – казва той. В очите му се чете
болка.
– Е, извинението се приема – казвам аз, – но
знаеш ли, през цялото време се държа като войник. С мама много се гордеем с теб.
На това той не отвръща нищо. Макар да умира, той все още е моят баща. Не му харесва да
му говорят като на ученик. През последната година разменихме местата си – аз станах бащата,
а той болният син, който ме кара да се гордея с
поведението му.
– Ох, момчето ми – казва той уморено, все едно
са го ударили по главата, – за какво си говорихме?
– За водата – отвръщам. Той кимва, спомня си
и отново отпива.
А след това се усмихва.
– На какво се смееш? – питам.
– Просто си мислех – отвръща той, – че ще напусна стаята за гости тъкмо навреме за гостите.
Той започва да смее с това, което тези дни минава за смях. Звучи като мъчително хриптене.
Негово бе решението да се премести в стаята
за гости. Искаше да умре вкъщи, с нас, но не и
в спалнята, която бяха споделяли с мама през
последните няколко десетилетия. Чувстваше,
че така може да провали бъдещето ѝ. Да умре
и да освободи стаята за гости за някой далечен
роднина, дошъл на погребението му, бе шега,
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която той повтори дузина пъти през последните
няколко седмици. Всеки път все едно сега му е
дошла на ума. Както вероятно и беше, предполагам. Казва я всеки път с такъв ентусиазъм, че
не мога да не се усмихна на усилието му.
И така стоим тук, усмихнати като идиоти.
Какво да кажеш сега, в последните минути на
последния ден? Как можеш да обобщиш живота досега и смъртта, която предстои? Часът е
три и десет следобед. Навън е лято. Тази сутрин
планирах да ида на вечерно кино с приятел от
колежа. Майка ще прави яхния с патладжани
за вечеря. Вече е нарязала продуктите в кухнята. Преди д-р Бенет да се появи с тези новини,
смятах да поплувам в басейна, в който до скоро
баща ми на практика живееше, тъй като плуването бе единственото упражнение, което можеше да прави. Басейнът е точно до прозореца на
стаята за гости. Мама смята, че когато плувам,
му преча да спи, но той обича да ме слуша как
пляскам във водата. Тези звуци, казва той, карат
и самия него да се чувства мокър.
Идиотските усмивки полека-лека угасват от
лицата ни. Оставаме загледани един в друг.
– Хей – казва татко, – ще ми липсваш.
– И ти на мен.
– Наистина? – пита той.
– Разбира се, татко. Аз съм този...
– Който ще остане тук – довършва той. – И затова смяташ, че ти ще си този, който ще страда.
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– Ти – питам, а думите излизат от устата ми
като на сила – смяташ ли, вярваш ли, че има...
Млъквам. В нашето семейство има неписано
правило, да не се говори за политика или религия с баща ми. Когато става дума за религия, той
отказва да говори, а опрем ли до политиката, не
спира да говори. Истината е, че с него се разговаря трудно. Имам предвид за важните неща, тези,
които имат значение. Понякога е трудно и може
би рисковано да говориш с човек, който е забравил повече факти за географията, математиката
и историята, отколкото аз някога съм знаел. Затова внимавам какво мисля и говоря. Но понякога думите се изплъзват сами от устата ми.
– Дали вярвам в какво? – пита той и ме поглежда с малките си сини очи. Като в капан съм.
Затова казвам:
– В Рая.
– Дали вярвам в Рая?
– И в Господ. В тези неща – казвам аз, понеже не зная какво друго да кажа. Нямам представа дали вярва в Бог, в задгробния живот или
в това, че се прераждаме като някой друг или
нещо друго. Не знам дали вярва в Ада или в ангелите, в Елисейските поля или в чудовището от
Лох Нес. Никога не сме говорили за тези неща,
когато той беше здрав, а откакто се разболя, сме
си говорили само за лекарствата му, за спортовете, които вече не може да гледа, тъй като винаги заспива пред телевизора, и за начините да
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намали болката си. Очаквам той да игнорира
въпроса ми. Очите му обаче внезапно се разширяват и проясняват, като, че ли се е развълнувал
от въпроса какво го очаква след смъртта. Освен
празната стая за гости. Сякаш това е първият
път, когато се замисля за това.
– Какъв въпрос само – казва той и повишава
глас, – не знам какво да кажа. Това обаче ми напомня за една история. Спри ме, ако си я чувал.
Един ден Иисус стоял на Райските двери вместо
свети Петър. Отменял го, нали разбираш. Тогава един човечец се появил по пътя за Рая.
– Какво си сторил, че да влезеш в Царството небесно? – попитал го Иисус. А човечецът отвърнал:
– Нищо особено, ако трябва да бъда честен.
Бях беден дърводелец и живях тихо и кротко.
Единственото забележително нещо в живота ми
бе моят син.
На Иисус му станало интересно.
– Твоят син? – запитал той.
– Да – отвърнал човечецът, – имах чудесен
син. Той бе роден по страшно необикновен начин и после се превърна в нещо друго. Стана известен по целия свят. Хората все още го обичат.
Иисус погледнал човека, зарадвал се и извикал:
– Татко!
А старецът го прегърнал и попитал:
– Пинокио?
Той се изкикотва, а аз се усмихвам и поклащам глава.
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– Чувал съм я – казвам.
– Трябваше да ме спреш, тогава – отвръща той, видимо уморен от историята. – Колко
вдишвания ми остават според теб? Не искаш да
ги изразходвам за стари вицове, нали?
– Едва ли си научил нови напоследък – отвръщам, – освен това в момента е редно да разкажеш най-хубавите си истории. Компилация,
нали разбираш? Най-доброто от Едуард Блум.
Историите ти са забавни, тате, не се притеснявай. Ти обаче не отговори на въпроса ми.
– Кой въпрос?
Не знам дали да се смея, или да плача. Бе изкарал целия си живот като костенурка, скрит
в емоционална черупка, която не пропускаше
нищо. Надявах се, че в последните си мигове ще
ми покаже ранимата си и уязвима душа, но това
не се случи. Бях глупак, задето си бях помислил,
че може да се случи. Винаги е бил такъв. Веднага щом стигнем до някаква сериозна тема, той
разказва смешка. Никога не ти отвръща с „да“
или „не“, нито те пита ти какво мислиш. В това,
според мен, е смисълът на живота.
– Защо става така? – произнасям на глас, все
едно той може да прочете мислите ми.
Но някак си той успява да ги чете.
– Никога не ми е било приятно да обсъждам
тези неща – казва той и се размърдва неспокойно
под завивките си. – Кой би могъл да знае? Нямаме доказателства. Някой ден си мисля, че има,
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друг ден – че няма. Случва се да не мога да преценя. Съществува ли Господ? Не мога да кажа.
И понеже въпросът е неудобен, ми е най-лесно
да се измъкна от него с шега.
– Шегата обаче – отвръщам аз, – е смешна за
минута или две, а след това те оставя празен.
Дори ако си сменял мнението си всеки ден, щях
да се радвам, ако бе споделил някои от мислите
си с мен. Дори съмненията щяха да са за предпочитане пред безкрайния поток вицове.
– Прав си – казва той и се отпуска на възглавницата си. Заглежда се в тавана, все едно
не може да повярва, че съм избрал точно този
момент, за да му дам задача. Това е тежест и аз
виждам как тя го притиска, как изцежда живота от него. Сам не вярвам, че съм го направил,
че съм казал всичко това.
– И все пак – продължава той, – ако бях споделил съмненията си относно Бог, любовта, живота
и смъртта с теб, щях да оставя и теб изпълнен със
съмнения! А сега поне знаеш много хубави вицове!
– Не всичките са толкова хубави – отвръщам.
Въздухът натежава, а сенките в стаята сякаш
се издигат на талази. Светлината се процежда
през завесите и осветява облаците прах. В стаята се долавя неприятна миризма. Мислех си, че
съм свикнал с нея, но не съм.
А може би просто съм шокиран от това, че
през последните няколко минути научих повече за баща си, отколкото за цял живот.
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Очите му се затварят. Аз съм уплашен и сърцето ми прескача един удар. Замислям се дали
не трябва да викна мама, но когато понечвам да
стана, той ме хваща за ръката.
– Бях добър баща – казва той.
Той споменава този спорен факт все едно
очаква одобрението ми. Поглеждам го.
– Ти си добър баща – казвам.
– Благодаря – казва той. Клепачите му потрепват, все едно е чул това, което трябва да чуе.
Все едно тези думи са ключът му към отвъдния
свят. Все едно не са думи, а пароли, с които можеш да продължиш нататък.
– Е, какво е мнението ти днес, татко?
– За кое – пита той, сънен.
– За Бог, за Рая. Какво мислиш, има ли ги, или
ги няма? Може би утре ще мислиш различно,
разбирам това. Но искам да разбера какво мислиш сега. Искам да знам, татко. Татко?
Струва ми се, че той се унася в съня, от който
няма събуждане.
– Татко? – повтарям.
Тогава той отваря очи, те внезапно се изпълват с живот и казва на мен, на сина, който изпраща баща си към вечния покой:
– Пинокио?
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Баща ми имал удоволствието и нещастието да
се влюби в най-красивата жена в Обърн, а може
би и в целия щат Алабама – госпожица Сандра
Кей Темпълтън.
Защо нещастие? Защото той не бил единственият мъж, влюбен в нея, нито в Обърн, нито в
щата Алабама. Затова научил адреса ѝ и се наредил на опашка.
Нейната красота вече била увековечена от таланта на неин поетичен обожател:
Санди, Санди, Санди,
ти си хубаво момиче,
в колата скачай
да направим кръгче.
И така нататък.
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Също така за ръката ѝ се провеждали дуели,
автомобилни състезания и юмручни схватки, а
поне едно куче било кръстено на нейно име. Вероятно имало и други.
Сандра не искала да бъде чак толкова красива, нито толкова обичана. Стигал ѝ само един
мъж, нямала нужда от десетки. Не можела обаче просто да спре да бъде красива. Всеки път,
когато отрежела някого от обожателите си, се
задавал друг, който носел цветя, измислял поеми или бил готов да се бие за нея. Тя само си
гледала работата и оставяла и другите да си я
гледат, но така основала цял клуб от младежи с
разбити сърца.
Едуард не написал песен в нейно име. Всъщност дълго време на направил нищо. Разбира се,
заглеждал я. Нямал нищо против да се порадва
на вида ѝ, когато тя минавала покрай него. Зяпането, в крайна сметка, също си е вълнуващо.
А тя сякаш греела със своя собствена светлина. Където и да отидела, сияела. Кой можел да
обясни това?
Едуард обичал да се наслаждава на това сияние.
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Бил толкова бърз, че според мълвата пристигал на уреченото място преди часа, в който тръгвал за него. Изглеждало сякаш не тича
по земята, а лети във въздуха. Не обичал да се
състезава, но мнозина го предизвиквали. Той се
опитвал да разубеждава съперниците си, но понякога заяжданията на някой младеж ставали
нетърпими. Тогава той свалял обувките си – тъй
като никога не тичал с тях – и започвал да чака
съперникът му да се подготви. Тогава двамата
хуквали и състезанието просто приключвало.
Преди напереният младеж да напусне стартовата линия, неясната фигура на човека, когото
искал да победи, пресичала финала.
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За да не губим много време в детайли, само
ще ви кажа, че скоро не му било достатъчно
просто да я гледа. Трябвало да я приближи, да
поговори с нея, да я докосне.
Известно време я следвал. Това ставало между лекциите, по коридорите... сещате се. Докосвал я уж случайно, докато се разминавали. Пипвал я по ръката в столовата.
– Извинете – казвал винаги той.
Тя обаче не излизала от ума му, направо го
подлудявала. Един ден я наблюдавал как остри
молив. Как нежните ѝ ръце държат продълговатия жълт предмет. Той взел стружките, които
паднали на пода и ги потъркал между палеца и
показалеца си.
Един ден обаче я видял да говори с някого,
когото смътно познавал. Усмихвала се по начин,
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по който не я бил виждал да се усмихва досега.
Видял ги как разговарят и се смеят за няколко
минути, а след това сърцето му паднало в петите, когато тя бавно се навела напред за целувка.
Баща ми почти се отказал да я ухажва, когато
си спомнил лицето на човека. Това бил младият
мъж от хамбара, онзи, който бил откраднал окото на старицата. Казвал се Дон Прайс.
Баща ми чувствал, че след като го е побеждавал веднъж, може да го направи отново.
Късметът му се усмихнал на следващия ден.
Цялото му тяло заплашвало да избухне от желание. Кръвта бушувала във вените му. Имал
нужда някак си да освободи напрежението.
Видял Сандра в коридора.
– Сандра – казал той, възползвайки се от един
крайно неудобен момент. Тя се канела да влезе в
дамската тоалетна.
– Не ме познаваш. Сигурно дори не си ме
виждала. Но се питах. В петък вечер можем да
излезем. Някъде. Ако искаш.
А тя... Тя се чувствала точно като него. Кръвта бушувала и в нейните вени, тялото ѝ щяло
да избухне от желание. Трябвало да освободи
напрежението.
– Ами добре – отвърнала тя, без много да му
мисли, – петък звучи идеално.
А след това се скрила в дамската тоалетна.
Така тя се съгласила да излезе с баща ми, макар в същата сутрин Дон Прайс да бил поискал
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ръката ѝ. Тя почти била казала „да“, но нещо ѝ
прошепнало да изчака още малко. Все едно надеждата на баща ми била стигнала до нея като
шепот, а тя се вслушала в него.
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Едуард Блум не обичал да се бие. Той ценял човешката реч и не смятал, че е редно човек да се
принизява до такава примитивна и често болезнена форма за уреждане на спорове. Когато се наложело обаче, можел да се защитава, както станало
в нощта, когато извел Сандра Кей Темпълтън на
разходка с колата покрай планината Пайни.
Три седмици били минали от първата им среща, а през тях двамата със Сандра си били казали много неща. Отишли заедно на кино, пили
по бира, дори ѝ разказал няколко вица. Баща ми
спечелил сърцето ѝ просто с това, че бил себе
си – ни повече, ни по-малко. Нещата ставали сериозни. Щом докоснел ръката ѝ, тя се изчервявала. Забравяла за какво говори. Още не била
влюбена в баща ми. Но разбрала, че може да се
влюби в него.
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Може би трябвало да помисли още.
Тази нощ щяла да бъде важна за решението ѝ.
Било нощта на Разходката с кола. След като карали безцелно няколко километра, стигнали края
на някакъв селски път и се озовали сами в тъмната гора. Тишината ги обкръжила и той понечил
да се приведе към нея, докато тя, без да осъзнава,
го приближила. Точно преди да се целунат, баща
ми видял как в огледалото за обратно виждане
проблясват фаровете на кола. Първо били малки, но после се увеличили. Някой карал бързо
по криволичещия планински път. Едуард не знаел, че това е Дон Прайс. Знаел само, че към тях
с опасно висока скорост приближава автомобил.
Затова не избързал с целувката, а се подготвил за
всеки случай. Ако нещо станело.
Внезапно колата се озовала точно зад него.
Фаровете ѝ проблеснали в огледалото за обратно виждане. Едуард свалил прозореца и махнал
на колата да мине, но когато го направил, тя
ударила калника му. Сандра изохкала, а татко
поставил ръка на крака ѝ, за да я успокои.
– Всичко е наред – казал той, – вероятно някое хлапе е пийнало повечко.
– Не – отвърнала тя, – това е Дон.
И баща ми разбрал. Ситуацията станала ясна.
Нямало нужда от повече обяснения. Преди сто
години той и Дон щели да се срещнат в някой
град из Дивия запад с ръце на револверите си.
Предстояла битка.
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Колата на Дон отново ударила калника и
баща ми дал газ. Едуард трябвало да докаже
на Дон Прайс, че ако иска, може да бъде много
бърз. Затова продължил към най-близкия завой
и оставил Дон Прайс в далечината зад себе си.
Но след секунди Прайс отново се появил.
Вече не бутал колата отзад, а бил застанал редом с тях. Двата автомобила изпълвали целия
път, минавали по хълмове и завои, които щели
да накарат някое по-слабо сърце да спре да бие
тук и сега. Дон Прайс се опитал да засече баща
ми и татко също се опитал да го засече, а колите
опрели една о друга. Баща ми знаел, че може да
продължи да кара по пътя колкото е нужно, но
не бил сигурен за Дон Прайс. Той видял за миг
лицето му, докато колите се клатели от ударите.
Било ясно, че младежът е пиян.
Баща ми подал газ за последно, изпреварил
Дон и след това завъртял колата така, че да блокира пътя. Дон Прайс спрял на няколко метра
от него и след миг двамата мъже били излезли
от колите си и стоели един срещу друг.
– Тя е моя – казал Дон Прайс.
Той бил едър колкото Едуард, но по-широкоплещест. Баща му бил собственик на фирма
за камиони. През лятото Дон работел там като
хамалин и това личало по мускулите му.
– Не знаех, че принадлежи на някого – отвърнал баща ми.
– Вече знаеш, селянче – отвърнал Дон Прайс.
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Дон погледнал към нея. Тя все още си седяла
в колата.
– Сандра! – извикал той.
Тя обаче не помръднала. Просто стояла на
мястото си. Мислела.
– Ще се женим – заявил Дон на баща ми. –
Поисках ръката ѝ, селянче. Не ти ли го каза?
– Въпросът е какво е казала на теб?
Дон Прайс не отговорил, но дишането му се
учестило, а очите му се свили като цепки. Приличал на разярен бик, който се кани да нападне.
– Мога да те разкъсам като парцалена кукла
– рекъл той.
– Няма нужда – отвърнал баща ми.
– По-добре се моли да не го сторя – отговорил
Дон. – Само Санди да се качи при мен. Веднага.
– Тя няма да го направи, Дон – отвърнал баща ми.
Дон Прайс се изсмял.
– Кой си ти, че да го кажеш?
– Ти си пиян, Дон – отговорил татко, – ще я
откарам до вкъщи, а после, ако тя иска да дойде
с теб, ще го направи. Става ли?
Това обаче накарало Дон да се разсмее още
повече. Макар да помнел какво е видял в стъкленото око на старицата преди толкова седмици, Дон Прайс се смеел.
– Благодаря, че ми предлагаш избор, селянче –
казал той, – ама няма нужда.
И така Дон Прайс се спуснал към баща ми с
гнева на десетима мъже, но баща ми имал сила-
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та на много повече. Двамата се налагали дълго
време с юмруци, а по лицата им рукнала кръв,
потекла от носовете и устните им. Накрая обаче
Дон Прайс паднал и не се надигнал, а баща ми се
изправил триумфиращ над него. След това поставил безчувственото тяло на съперника си на задната седалка и откарал Дон Прайс и мама обратно в града. Карал, докато стигнали дома на мама.
Той паркирал в мрака на нощта, а Дон Прайс не
спирал да стене тихо от задната седалка.
Мама и татко останали задълго смълчани. В
тишината двамата почти чували мислите си.
След това баща ми казал:
– Наистина ли е поискал ръката ти, Санди?
– Да – отвърнала мама, – наистина.
– И какво му отговори? – попитал той.
– Казах му, че ще си помисля.
– И? – продължил татко.
– Помислих – отвърнала тя и хванала окървавената ръка на татко в своята.
А след това двамата се целунали.
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Според баща ми, дядо ми по майчина линия
нямал нито едно косъмче по тялото си. Той имал
ферма в провинцията, където живеел с жена си –
болна, на легло от десет години, неспособна да
се храни сама и да говори. Яздел извънредно голям черен кон, който имал малки бели чорапчета над копитата си.
Обожавал мама. Разказвал невероятни истории за нея още откакто била малка, а сега, след
като бил стар и малко изкуфял, вече бил започнал да вярва на някои от тях.
Понякога вярвал, че тя е закачила луната на
небето, и смятал, че луната не би била там, ако
дъщеря му не я била окачила на мястото ѝ. Смятал, че звездите са желания и един ден всички
ще се сбъднат. И всички били нейни, на неговата дъщеря. Разказал ѝ това, когато била малка,
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за да я направи щастлива. Но сега той бил стар
и вярвал в това, понеже правело него щастлив.
И понеже бил много, много стар.
Не го поканили на сватбата. Това не било изненадващо, тъй като мама и татко не поканили никого. Не било кой знае каква сватба. Просто граждански брак, сключен в ритуалния дом на Обърн.
Няколко странници им послужили за свидетели, а
един трескав стар съдия ги бракосъчетал, говорейки бавно и провлачено. В краищата на устата му се
събирала слюнка. Въпреки това успял да каже:
– От днес нататък вие сте съпруг и съпруга,
докато смъртта ви раздели.
И така нататък. По този начин мама и татко
се оженили.
Това нямало да бъде лесно обяснено господин
Темпълтън, но баща ми решил да опита. Той
откарал колата до входа на фермата му, където
имало надпис „СПРИ И НАТИСНИ КЛАКСОНА“. По едно съвпадение в същото време там
бил и неговият тъст, яхнал коня си. Изглеждал
по-голям от живота и гледал доста подозрително към дългата кола, откъдето срамежливо помахвала дъщеря му. Отворил портата, прокарвайки парче дърво през широката петнайсет
сантиметра цепнатина в оградата. Баща ми подкарал бавно, за да не плаши коня.
– Няма от какво да се притесняваш – казал той.
– Кой се притеснява? – засмяла се тя.
Но и двамата не изглеждали особено спокойни.
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* * *
– Татко – казала тя, когато пристигнали в
къщата, – искам да те запозная с Едуард Блум.
Едуард, това е Сет Темпълтън. Сега може да си
стиснете ръцете.
Направили го.
Господин Темпълтън погледнал към дъщеря си.
– Защо правя това? – попитал той.
– Кое?
– Защо трябваше да стисна ръката на този човек?
– Защото той е мой съпруг – отвърнала тя. –
Оженихме се, татко.
Старецът продължил да стиска ръката на
баща ми, загледан в очите му. След това се засмял. Смехът му наподобявал избухване на
фойерверки.
– Оженили се! – повторил той и влязъл вътре.
Младоженците го последвали. Той им връчил по
една кòла от хладилника, а след това седнали в
хола, където господин Темпълтън натъпкал лулата
си с черен тютюн и я запалил. Стаята се изпълнила
с тънък слой дим, който се издигнал над главите им.
– Кажете сега за какво всъщност става дума –
казал той, подръпнал от лулата си и се закашлял.
Това бил въпрос, на който нямало лесен отговор. Затова никой от тях не казал нищо. Само
се усмихнали. Едуард се загледал в плешивата,
подобна на яйце глава на стареца, а после го погледнал право в очите.
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– Обичам дъщеря ви, господин Темпълтън –
казал татко. – Ще я обичам и ще се грижа за нея
до края на дните си.
Баща ми дълго бил мислил за това какво да
каже, но се спрял на тези простички, но изпълнени със съдържание думи. Смятал, че с тях
казва всичко, което е необходимо. Надявал се,
че и господин Темпълтън ще сметне така.
– Блум, казваш? – казал господин Темпълтън
и присвил очи към него. – Познавах един човек
на име Блум. Яздех с него в периода между 1918-а
и 1919-а година, когато бях в кавалерията. Служехме в Йелоустоун. В онези времена имаше
много бандити. Може би ти не знаеш, но така
си беше. Главно мексиканци. Крадяха коне и
други неща. Ние двамата с Блум ги прогонихме.
Не само ние двамата, разбира се. Имаше и други. Роджърсън, Мейбъри, Стимсън. Прогонихме
ги чак до Мексико. Чак до Мексико, господин
Блум. Чак до Мексико.
Баща ми кимнал и се усмихнал, а след това
отпил от кòлата си. Господин Темпълтън въобще не бил обърнал внимание на думите му.
– Хубав кон си имате – казал татко.
– Разбираш от коне, така ли? – попитал той и
отново се изсмял. Гробовен, сух звук.
– Намерила си мъж, който да разбира от коне,
така ли миличка?
– Мисля, че да, татко – отвърнала тя.
– Това е добре – кимнал той, – даже много добре.
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И така отминал денят. Господин Темпълтън
разказвал истории за годините си в кавалерията
и се смеел, а след това се заговорили за религия
и за Иисус – любима негова тема. Той смятал
разпъването на кръст за много долно деяние,
особено предвид факта, че Иисус и Пилат Понтийски били учили заедно в Оксфорд. Пилат
бил постъпил с нашия Господ много нечестно,
смятал господин Темпълтън. До края на следобеда не станало и дума за сватбата. Господин
Темпълтън сякаш бил забравил защо двамата са
дошли в дома му – докато не се мръкнало и не
станало време да си ходят.
Тримата се изправили, а мъжете отново стиснали ръце. Когато минавали покрай затворената врата на спалнята, забавили ход. Сандра
погледнала към баща си, но той поклатил глава.
– Не е добре да я безпокоим – казал той, – не
ѝ е ден.
И така двамата си тръгнали, махайки на стареца в падащия мрак, а той също им махал и
като дете сочел звездното небе.
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Моите родители се преместили в Бирмингам,
Алабама, понеже това бил голям град, пълен с
надежда. Баща ми смятал да забогатее. Мълвата
за неговите сила, интелигентност и упоритост се
била разнесла чак до там, но татко си давал сметка, че поради младостта си трябва да поработи
доста, преди да заеме полагащото му се място.
Първият му подвиг бил работата като асистент-ветеринар. Неговата основна задача била
да чисти кучешки колибки и котешки клетки.
Всяка сутрин, когато пристигнел, колибите и
клетките били почти препълнени с фекалии.
Част от тях били на хартийката, която бил поставил предишната вечер, но друга част била
омазана по стените. Трета пък била залепнала
по самите животни. Всяка сутрин и всяка вечер
татко трябвало да чисти цялата тази мръсотия.
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Той го правел, докато клетките не започвали да
блестят. Можело да се храниш от пода, толкова
чисто било. Само след няколко секунди обаче,
отново било оцапано и затова трудът на баща
ми бил Сизифов. Било наистина фрустриращо:
кучетата са способни да те гледат в очите с любов, докато ги поставяш в блестящата от чистота клетка, и в същото време да я осират.
Вторият си подвиг извършил, работейки като
продавач в секцията за дамско бельо в супермаркет „Смитс“. Фактът, че го били сложили да
продава дамско бельо, изглеждал като грозна
шега. Действително, той страдал много от хапливите коментари, които чувал от мъжете в
другите секции – особено тези за спортно облекло. Той обаче устоял на нападките и накрая
спечелил доверието на жените, които пазарували в „Смитс“. Даже започнали да го предпочитат пред жените, които работели с него.
Една жена обаче отказвала да приеме присъствието му. Тя се казвала Мюриъл Рейнуотър.
Била прекарала целия си живот в Бирмингам.
И първият, и вторият ѝ съпруг били починали,
нямала деца и харчела всичките си пари за себе
си. Била почти на осемдесет години и всяка година, подобно на дърво, се разширявала, докато накрая не станала огромна като катедрала.
Дори тогава обаче си останала доста суетна.
Макар да не възнамерявала да отслабне, искала
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да изглежда по-слаба и затова често посещавала
„Смитс“, търсейки нови еластични колани.
Всеки месец госпожа Рейнуотър идвала, сядала
в един огромен фотьойл, предвиден за клиенти, и
без да пророни и дума кимвала към някоя продавачка, която ѝ носела най-новия еластичен колан.
Никога обаче не кимнала към Едуард Блум.
Очевидно го пренебрегвала нарочно, макар
че, ако трябва да бъдем честни, Едуард Блум
също не харесвал госпожа Рейнуотър. Всъщност
никой не я харесвал. Краката ѝ миришели на
нафталин, косата ѝ – на изгоряла перушина, а
ръцете ѝ се тресяли, когато сочела към нещо. Но
фактът, че отказвала да ползва услугите му, я
правел най-желан клиент за Едуард. Той решил,
че някой ден непременно трябва да я обслужи.
За да постигне целта си, той скрил новата колекция еластични колани в един ъгъл на склада, където само той можел да ги намери. Госпожа Рейнуотър дошла на следващия ден. Тя
седнала на огромния фотьойл и посочило едно
от момичетата:
– Ти! – извикала тя. – Донеси ми колана!
Момичето се изчервило, тъй като се страхувало от госпожа Рейнуотър.
– Коланът? – попитала тя. – Не сме получавали нови еластични колани...
– Получили сте и още как! – креснала госпожа Рейнуотър, а устата ѝ се отворила като пещера. – Знам, че са дошли! Ти!
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Тя посочила друго момиче, а ръката ѝ се разлюляла като балон, пълен с вода.
– Щом тази не може да свърши работа, ще се
обърна към теб. Донеси ми колана!
Момичето избягало разплакано. Следващото
паднало на колене още преди госпожа Рейнуотър да е продумала.
Накрая не останал никой, към когото да се
обърне за помощ, освен баща ми. Той стоял гордо изправен в далечния край на отдела. Тя го
видяла, но се направила, че не го вижда. Направила се, че изобщо не е там.
– Никой ли не може да ми помогне! – развикала се тя. – Искам да видя новия еластичен колан! Никой ли не може...
Баща ми пресякъл разстоянието, което ги деляло, и застанал пред нея.
– Какво искаш? – попитала тя.
– Тук съм, за да ви услужа, госпожо Рейнуотър.
Госпожа Рейнуотър поклатила глава и погледнала към краката си. Изглеждала така, сякаш всеки момент ще се изплюе.
– Няма място за мъже в тази секция!
– Но въпреки това – отвърнал той, – аз съм
тук. Само аз зная къде са новите колани. Само
аз мога да ви помогна.
– Не! – извикала тя и поклатила невярващо
глава. Конските ѝ очи се били изцъклили. – Това
е неприемливо! Аз... аз...
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– С радост ще ви донеса новия еластичен колан, госпожо Рейнуотър. Ще бъда повече от доволен, ако ми позволите да го сторя.
– Хубаво! – казала тя и по устните ѝ избила
пяна. – Донеси ми колана!
Той го сторил. Госпожа Рейнуотър се изправила. Затътрила се към пробната, където коланът
стоял на един стол. Затръшнала вратата зад себе
си. Баща ми я чул как пъшка, стене и се намества. След няколко минути отново се появила.
Но това не била госпожа Рейнуотър. Била станала нов човек. Коланът бил превърнал тази дебела като кит жена в хубавица. Наистина, имала голям бюст и съразмерно огромен задник, но
фигурата ѝ била изящна, а самата тя изглеждала по-млада и сладка. И със сигурност по-щастлива отпреди. Това било технологично чудо.
Гледала към баща ми, все едно той бил бог.
– Това е! – проплакала тя с нов мелодичен
глас. – Това е коланът, който чаках през целия
си живот! И да мисля, че ти... това е толкова непочтено! Можеш ли да ми простиш?
След това се обърнала към едно огледало и
започнала да се любува на себе си.
– О, да – казала тя. – Бога ми, да. Така трябва да изглеждам. С това ще мога да си намеря
нов съпруг. Нямах представа, че коланите са напреднали толкова много! Погледнете ме само!
Направо невероятно!
След което се обърнала с обожание към баща ми.
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– Ти, млади момко, ще стигнеш много далеч –
рекла тя.
Третият и последен подвиг на Едуард Блум
бил свързан с едно диво куче. След като за късо
време от продавач се издигнал до мениджър,
мама и татко се преместили в една малка бяла
къща точно срещу основното училище. Те били
едва второто семейство, което щяло да живее в
тази къща. Тя била построена от Амос Калоуей преди шейсет години. Там въпросният човек
живял заедно с жена си и отгледал децата си.
Децата обаче се преместили, а госпожа Калоуей
починила преди много години. Когато и господин Калоуей си отишъл от този свят, съседите
решили, че някое от прекрасните им деца ще се
върне да наследи имота. Това обаче не се случило. Децата им си имали свой живот и живеели
в далечни градове и села. След като погребали
баща си, те обявила къщата за продан и семейство Блум имали късмета да я купят.
Блум обаче не били посрещнати добре. Съседите свързвали къщата с Амос Калоуей до такава степен, че скоро след смъртта му някои от тях предложили тя да бъде разрушена и на нейно място да се
построи парк с катерушки за децата. Смятали, че
след като Калоуей ги няма вече, и къщата трябва
да си отиде. Не било приемливо някаква странна
млада двойка да се нанесе в дома. Това било все
едно някой да се намърда в ковчега до стария Амос.
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Казано накратко: никой не харесал двамата Блум.
Мама и татко направили каквото могат, за да
променят това.
Мама прибирала бездомни котки, точно както преди правела госпожа Калоуей. Татко продължавал да подкастря азалиите, оформяйки
ги като букви, нещо, с което старият Амос бил
известен. Всичко това обаче не дало никакъв
резултат. Уикендите мама и татко работели на
двора, подобно на съседите си, но било все едно
са невидими. И всъщност така си и било. За да
понесат загубата на Амос Калауей и семейството му, съседите решили да не забелязват присъствието на семейство Блум.
Всичко това продължило до деня, в който в
квартала нахлула глутница диви кучета. Никой
не знаел откъде са дошли. Шест, осем, някои
твърдели, че са дори десет. Те събаряли кофите за боклук през нощта и изкопавали големи
дупки в градините. Ужасният им вой и грозното
им ръмжене изтръгвали хората от кадифената
завивка на съня. Другите кучета, които дръзвали да се изправят срещу тях, били намирани
мъртви на сутринта или изобщо не били намирани. На децата било забранено да излизат след
смрачаване, а някои от мъжете носели пистолети, където и да отидат. Най-накрая от града
се обадили на щатското бюро за контрол върху
животните и в една кървава нощ всички кучета
били или избити, или уловени.
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Всички освен едно. То било най-свирепото и
ужасяващо куче от всички. Черно като нощта,
то се сливало с мрака до такава степен, че можело да го забележиш чак когато белите му зъби
блеснат до теб. Освен това кучето не било просто диво. То било лудо, безумно и имало човешката способност да се гневи и да отмъщава. Едно
семейство платило жестока цена затова, че опасали с електрическа ограда собствеността си.
Една нощ те видели как кучето се удря в нея.
То било изхвърлено замаяно обратно на улицата, но не било ранено ни най-малко. След тази
случка кучето обикаляло всяка нощ къщата на
семейството и така никой не можел нито да влезе, нито да излезе. Било все едно семейството е
попаднало в затвор.
Във всеки друг момент от живота си, баща
ми щял да успее да опитоми това куче и да го
отведе обратно до хълмовете, от които се било
спуснало. Той умеел да се разбира с животните.
Сега обаче не можел да го стори. Изпитанията
на новия му живот го били отслабили. Не че се
колебаел да използва силите, с които бил роден.
Просто изглеждало, че вече не ги притежава.
Така терорът щял да продължи, ако Съдбата не дала рамо на баща ми една нощ, изпращайки го на разходка. Улиците на Еджууд били
празни, разбира се. Кой би дръзнал да се разхожда след залез, след като знаел, че Адското
куче (както били почнали да го наричат) е ня-
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къде там? Баща ми обаче не знаел много за него.
Той не бил от хората, които подреждат живота
си около някакво си куче. Или може би баща ми
бил пратеник на по-висша сила. Единственото,
което е сигурно, е, че онази нощ той излязъл на
разходка и спасил живота на едно момиче.
Детето – тригодишно момиченце на име Дженифър Морган, което живеело през две врати от
стария дом на Калоуей, както още го наричали, –
било излязло през кухненската врата, докато родителите ѝ отпушвали тоалетната до спалнята си. То
било слушало толкова много за кучето, че повече
не можело да издържи – трябвало да излезе и да
го опитоми. Когато татко я видял, тя вървяла към
черния звяр с парченце хляб в ръка и повтаряла:
– Ела, кученце, ела тук.
Адското куче приближавало бавно. То направо не вярвало на късмета си. Никога досега не
било хапвало малки момиченца, но било чувало, че са вкусни. По-вкусни от малките момченца във всеки случай и почти толкова вкусни
колкото пилетата.
Кулинарният екстаз на момента бил прекъснат от Едуард Блум. Той вдигнал момичето на
ръце и подхвърлил хляба на кучето, което не
го и погледнало, а приближило още повече. Във
всеки друг момент прочутото му умение да общува с животните щяло да успокои кучето. Този
път обаче Адският пес бил разярен. Едуард грубо се бил намъкнал между него и вечерята му.
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Кучето се хвърлило яростно към баща ми.
Докато държал момичето с една ръка, Блум се
протегнал с другата и хванал песа за врата, след
което го ударил в земята. Кучето изскимтяло,
но отново се изправило и изръмжало заплашително. Главата му се разлюляла наляво-надясно
с изумителна бързина. Изглеждало сякаш има
две глави. Не спирало да ръмжи и да показва
розовите си венци.
По това време семейство Морган вече били
забелязали, че малката им дъщеричка липсва,
и хукнали към мястото, от което се чувало злокобното ръмжене. Пристигнали тъкмо навреме,
за да видят как кучето отново скача, като този
път едва не захапало татко за врата. Лигите му
пръснали наоколо.
Ала кучето допуснало фатална грешка, разкривайки по време на скока незащитените си
гърди и корем. Едуард Блум успял да промуши
ръката си през козината и плътта на звяра, след
което изтръгнал туптящото му сърце.
В същото време държал момиченцето притиснато до себе си, за да му спести кървавата
гледка. Когато кучето паднало тежко на земята,
татко пуснал сърцето до него, подал момиченцето на родителите му, а след това продължил
разходката си.
Това били трите подвига на Едуард Блум.
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На война

Не бил генерал нито капитан или офицер
от какъвто и да било ранг. Не бил медик нито
поет, не влязъл в ролята ни циника, нито в тази
на любовника. Или на радиста. Бил, разбира се,
моряк. Пътувал по морските вълни заедно със
стотици души екипаж на борда на непобедимия
кораб Нериед. Този кораб бил голям колкото
родния му град – дори по-голям. Със сигурност
имало повече хора на борда на Нериед, отколкото били жителите на Ашленд, макар че Едуард
отдавна бил напуснал родния си град. След напускането си той бил постигнал много велики
неща, а сега бил на път да постигне и най-великото – да защитава свободния свят. Чувствал,
че по странен начин светът лежи на плещите
му. И макар да бил обикновен моряк без медал
или някакво друго отличие, усещал, че всичко
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зависи от него. Чувствал се добре като част от
екипажа си, на борда на този невероятен кораб,
плавайки през тъмното като вино море. Обкръжен от безкрайна вода от всички страни, той
се замислил за големия свят отвъд хоризонта
и възможностите, които той му предлагал. Почувствал се спокоен и сигурен.
Докато се чувствал така, едно торпедо ударило корпуса. Корабът се разтресъл все едно е
заседнал и баща ми отхвърчал на метър и половина по палубата. Корабът се наклонил.
– Всички на палубата! – гръмнал високоговорителят. – Надуйте спасителните пояси!
Част от баща ми била в шок. Това не би трябвало да се случва, помислил си той. Намерил
спасителния си пояс и окачил едно от въжетата
около врата си и друго около кръста си. След
това се огледал наоколо, подразнен.
Това не би трябвало да се случва.
Бил далеч от паниката. Останалите също не
били паникьосани. Всички били изумително
спокойни, като че ли са на учение. Нериед обаче
продължавал да се накланя на ляво.
Гласът на капитана отново прогърмял по високоговорителя:
– Всички на палубата. Подгответе се да напуснете кораба.
И въпреки това нямало ни тревога, ни напрежение. Онези, които били на флагдека, тръгнали към прохода, водещ до квартердека. Никой
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не се бутал. Едуард се усмихнал на приятелите
си и те му се усмихнали в отговор, макар корабът, на борда на който се намирали, да потъвал.
На палубата видял каква всъщност е ситуацията. Мъжете хвърляли салове през борда, както и парчета дърво, спасителни пояси, пейки –
всичко, което можело да плава. След това скачали в морето. Корабът обаче бил като осеян с
препятствия. Много преценявали разстоянието
погрешно, падали отново на кораба и след това
се плъзвали към морето. Стотици глави, подобни на човешки шамандури, изплували над водата. Витлото още се въртяло и някои от мъжете
били всмукани към въртящите се остриета. Едуард седнал на ръба на кораба и взел последното
писмо, което бил получил от жена си.
„Не минава и ден, в който да не мисля за теб.
Дори започнах да се моля. Чувството е приятно.
Надявам се, че ще помогне.“
Той се усмихнал, отново сгънал писмото и го
пъхнал в джоба си. След това свалил обувките
и чорапите си, навил всеки чорап на топка и ги
пъхнал в обувките. Видял как един човек скача
и пада върху друг човек. И двамата изчезнали
под водата.
Не искам да скачам върху никого, помислил
си той и потърсил свободно място. Морето под
него било покрито със слой масло, а той не искал да скача там. Затова търсил, докато не намерил кръг чиста вода. Представил си, че може да
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скочи точно там, и по чудо успял да го направи. Прелетял шест метра от кораба, за да цопне
точно на това място, където потънал бързо, но
не започнал да се издига към повърхността. Останал на десет, може би дори дванайсет метра
под водата, хванат в капан като муха в кехлибар.
Виждал как корабът потъва на една страна, а
над него ритали стотици крака на моряци, като
огромна стоножка, плуваща в морето. Чувствал,
че трябва да се удави, но това не се случило.
Всъщност изглеждало, че диша. Не разбирал
как, но дишал.
Затова сметнал, че е умрял.
Тогава обаче видял как в далечината му маха
младо момиче. Това било същото момиче от
преди много време, спомнил си той. Махала му
да отиде към нея, все едно го чакала от известно време. Започнал да плува към нея. Това наистина било същото момиче. Малко по-голяма,
наистина, но същата. Когато той приближил,
тя отплувала по-надалеч и продължила да му
маха. Не знаел колко време е прекарал под водата, плувайки към нея, но било по-дълго, отколкото било редно. Той плувал, докато не видял как слънчев лъч пробива маслената пелена
в морето. Погледнал нагоре и видял, че там има
чиста вода. След това погледнал към момичето (младата дама, поправил се той наум) – но
него вече го нямало. Внезапно изпитал нужда
да поеме глътка въздух. Затова заплувал нагоре
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към огряната от слънце повърхност и когато изплувал, видял колко далеч е от останалите. Те
плували бавно през замърсената вода, но когато
видели как Едуард им маха, подобно на момичето, което махало на него, усетили, че имат цел и
дори се обнадеждили. Затова заплували с всичка сила към татко. Стотици мъже бавно напредвали към него през разлятото масло.
Някои обаче не успели, дори от тези, които го
видели. Те потънали, засмукани от Нериед, когато той изчезнал под вълните. И макар Едуард да
бил далеч, той също усетил как нещо го дръпва
за краката.
Той обаче нямало да се върне в дълбокото.
Щял да се върне вкъщи.
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Смъртта на баща ми
Трето действие

Случва се така. Старият д-р Бенет, нашият семеен лекар, излиза от стаята за гости и внимателно
затваря вратата зад себе си. Невъзможно стар, д-р
Бенет винаги е бил част от нашияживот. Бил е с нас
дори когато аз съм се родил, а тогава от местната
болница го били помолили да се пенсионира – правете сметка колко е стар в момента. Днес д-р Бенет
е прекалено стар за почти всичко. Той по-скоро се
тътри, отколкото ходи, и повече хрипти, отколкото диша. Освен това изглежда неспособен да приеме последствията от състоянието на пациента си.
Когато излиза от стаята за гости, в която баща ми
е прекарал последните няколко седмици, д-р Бенет започва да ридае и за известно време дори не
може да говори. Раменете му се тресат от хлипове,
а сбръчканите му ръце покриват очите му.
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Най-накрая той успява да вдигне очи и да си
поеме въздух. Изглежда като изгубено дете. Подготвили сме се за най-лошото, а той ни казва:
– Не знам... вече не знам какво става. Вече не
мога да кажа нищо. Но изглежда много зле. Подобре го вижте сами.
Мама ме поглежда и в погледа ѝ чета, че е готова за това, което я очаква зад вратата, колкото и да е тъжно или ужасно. Тя стиска ръката
ми преди да стане и да влезе в стаята за гости.
Д-р Бенет се отпуска в стола на баща ми и се
свива, все едно вече няма сили да продължава.
За миг си мисля, че е умрял. За момент се чудя
дали смъртта не е предпочела да вземе него и
да помилва баща ми. Но не. Смъртта е дошла
за татко. Д-р Бенет отваря очи и се заглежда в
празното пространство пред себе си. Досещам
се какво си мисли.
Едуард Блум! Кой би си помислил! Човекът, покорил света! Внос-износ! Всички мислехме, че ще
живееш вечно. Докато останалите окапваме като
есенни листа, ще остане един, който да оцелее в
тежката предстояща зима, и това ще си ти.
Все едно става дума за бог. Така приемахме
баща ми. Макар да го виждахме всяка сутрин
по боксерки и да заспиваше късно вечер пред
телевизора, отворил уста, след като програмата
е свършила. Синята светлина от екрана обаче
огряваше главата му като ореол и ние наистина
го приемахме за божество, покровител на смеха,
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бог, който няма да заговори, освен за да разкаже
някоя история, започваща с: Имало едно време
един човек...
Или може би го възприемахме като полубог,
дете на смъртна жена и някое божествено създание, спуснало се на земята, за да направи света място, в което хората се смеят и се вдъхновяват от смеха си; в което купуват неща от баща
ми и тези неща правят техния, но и неговият
живот, по-добър. Той бе забавен и богат. Какво
можеше да е по-хубаво от това? Смееше се дори
пред смъртта. Смееше се на сълзите в очите ми.
Чувам го как се смее и сега, когато мама излиза
от стаята, и клати глава.
– Непоправим е – казва тя, – напълно непоправим.
Тя също плаче, но не от мъка или тъга. Тези
сълзи вече са изплакани. Това са сълзи на безпомощност, на яд от това, че тя е жива, а той умира, и то не както трябва. Поглеждам я и питам
с поглед:
Да ида ли?
Тя свива рамене, сякаш за да ми отговори:
Прецени си сам.
Изглежда тяка, сякаш сама ще се засмее, ако
вече не плаче. Това е объркващо изражение за
едно лице.
Д-р Бенет изглежда заспал в стола на татко.
Ставам и отивам до открехнатата врата, след
което надничам вътре. Баща ми е седнал, облегнат на купчина възглавници. Гледа в нищото и
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изглежда сякаш е в режим „пауза“, в очакване
някой да го активира. Този някой съм аз. Когато
ме вижда, той се усмихва.
– Влез, Уилям.
– Виждам, че се чувстваш по-добре – казвам
аз и сядам на стола до леглото му. Столът, на
който сядам всеки ден през последните няколко
седмици. От този стол гледам последното пътуване на баща ми в този живот.
– Чувствам се по-добре – кимва той и си поема дълбоко дъх, сякаш за да го докаже. – Мисля,
че съм по-добре.
Но само днес и само в този момент. Вече няма
връщане назад за баща ми. Да се подобри оттук
нататък ще бъде повече от чудо. Затова ще трябва писмено разрешение, подписано от самия
Зевс в три екземпляра и представено на всички
останали богове, които биха имали претенции
към съсухрените тяло и дух на баща ми.
Той вече е малко мъртъв, мисля си аз, ако
такова нещо е възможно. Промяната, която е
настъпила, щеше да е невероятна, ако не я бях
видял с очите си. Първоначално по ръцете и
краката му се бяха появили малки петънца. Лекарите се погрижиха за тях, но без видим резултат. Те се бяха излекували сами, но не по начина,
по който очаквахме или се надявахме. Някога
той имаше нежна, бяла кожа, от която като царевица растяха черни косми. Сега плътта му е
твърда и лъщяща, почти люспеста, подобно на
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втора кожа. Не е трудно да го гледаш, докато не
видиш снимката му на камината. Тя е направена преди шест или седем години в Калифорния
и показва човек, какъвто той вече не е. Вече е
нещо друго.
– Не добре, ако трябва да съм честен – казва
той, – не бих казал добре. Но по-добре.
– Чудя се какво разстрои д-р Бенет – питам
аз, – изглеждаше много обезпокоен, когато излезе от тук.
Баща ми кимва.
– Честно казано – казва ми съучастнически
той, – мисля, че го разстроиха шегите ми.
– Шегите ти.
– Да. Вицове за лекари. Мисля, че не му харесват.
С тези думи баща ми започва да рецитира:
– Докторе, остават ми 59 секунди живот!
– Изчакайте една минута, ще ви обърна внимание.
– Докторе! Не спирам да мисля, че съм две разделени завеси.
– Ами съберете се тогава.
– Докторе! Сестра ми мисли, че е асансьор.
– Кажете ѝ да влезе.
– Не мога. Не спирала на този етаж.
– Докторе! Какво казахте, че имам Везни или
Козирог?
– Рак, господине, рак.
– Знам милиони такива – гордо заявява баща ми.

122

Голяма риба
– Сигурен съм.
– Винаги му казвам по два, когато идва. Но
днес май му дойде в повече. Пък и като гледам,
няма особено голямо чувство за хумор – добавя
баща ми. – Повечето лекари нямат.
– А може би е искал да бъдеш сериозен – казвам аз.
– Сериозен?
– Ами да. Сериозен, откровен. Да му кажеш
какво те притеснява, къде те боли.
– Ах – отговаря татко, – нещо като: „Докторе,
докторе! Умирам, моля излекувайте ме“, така ли?
– Ами да – отвръщам, – нещо такова, но...
– Но и двамата знаем, че за моята болест няма
лек – довършва той и усмивката му угасва. Отново изглежда крехък.
– Това ми напомня на Голямата чума от тридесет и трета. Никой не знаеше откъде е дошла
и какво представлява. Един ден всичко изглеждаше наред, а на следващия почина най-силният човек в Ашленд. Умрял, докато закусвал.
Тялото му се вкочанило, докато бил седнал на
кухненската маса. Лъжицата замръзнала пред
устата му. След него още дузина починали за
час. Мен обаче не ме хвана. Гледах как съседите
умират, все едно душите напускат телата им без
предупреждение. Аз обаче...
– Татко – казвам няколко пъти. Когато той
спира, поемам немощната му костелива ръка в
моята, – стига истории, става ли? Стига глупави
смешки.
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– Глупави?
– В най-добрия смисъл на думата.
– Благодаря ти.
– Просто искам за малко – казвам аз – да поговорим. Като баща и син. Не да ми разказваш
приказки.
– Приказки? Смяташ, че разказвам приказки? Тогава не искам да ти казвам какви истории разправяше моя баща. Будеше ме посред
нощ, за да ми ги разказва. Беше ужасно.
– Дори и това е приказка, татко. Не вярвам на
нито една твоя дума.
– Не е необходимо да вярваш – казва той уморено, – а само да повярваш. Нещо като метафора.
– Забравих – отговарям – какво е метафора.
– Пълна глупост най-вече – казва той и прави
гримаса, докато изговаря думите.
– Виждаш ли? – казвам аз. – Дори когато си
сериозен, не можеш да не се шегуваш. Много е
дразнещо, тате. Държиш ме на разстояние. Все
едно се страхуваш от мен или нещо подобно.
– Да се страхувам от теб? – той вдига очи към
тавана. – Умирам и се предполага, че трябва да
се страхувам от теб?
– Страхуваш се от това да се разкриеш пред мен.
Баща ми се замисля за миналото.
– Това ще да има нещо общо с моя баща – отговаря той, – той беше пияница. Не съм ти казвал това, нали? Пиеше много. Понякога толкова много, че после не можеше сам да си взема
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пиенето. Караше ме да му го нося, но един ден
спрях да го правя. Отказах. Накрая той научи
кучето си, Юнипър, да го прави. То носеше една
празна кофа до кръчмата и когато се върнеше,
тя бе пълна с бира. Плащаше, закачайки долар
на нашийника. Един ден обаче нямал дребни и
закачил пет долара. Кучето не се върнало. Пиян
като талпа, татко отишъл до бара и що да види?
Кучето стояло там и пиело двойно мартини.
Татко се ядосал много. „Никога не си правил такива неща“, рекъл той на кучето. „Никога досега не съм имал пари“, отвърнал Юнипър.
Поглежда към мен, без следа от разкаяние в
погледа си.
– Ти просто не можеш, нали? – повишавам аз
тон и скръцвам със зъби.
– Разбира се, че мога.
– Добре – отвръщам, – направи го. Разкажи
ми нещо за мястото, от което идваш.
– Ашленд – казва той и облизва устни.
– Ашленд. Как беше там?
– Малко – отговаря той отнесено, – толкова малко.
– Колко малко?
– Толкова – отговаря той, – че когато пуснеш
електрическата самобръсначка, лампите на
улицата угасват.
– Не започваш добре – казвам.
– Хората бяха евтини – продължава той, –
толкова евтини, че ядяха боб, за да си правят
мехурчета във ваната.
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– Обичам те, татко – приближавам го аз, – но
заслужаваме нещо повече от това. Правиш момента още по-труден, отколкото е. Помогни ми
малко. Какъв беше като дете?
– Бях дебело дете – отговаря той, – никой не
искаше да си играе с мен. Бях толкова дебел, че
можех да играя само на криеница. Трябваше да
излизам на части от нас.
Не се усмихва, понеже не се опитва да е забавен. Просто си е такъв. Не може да е друг. Под
една фасада има друга, а след това трета и четвърта, а зад всички тях е тъмнината, в която е
скрит истинският му живот, който никой от нас
не разбира.
Затова само казвам:
– Последен шанс. Давам ти последен шанс и
след това си тръгвам. Не знам дали ще се върна.
Няма да ти бъда публика повече.
И тогава той, баща ми, който умира пред мен,
макар днес да изглежда добре за човек в неговото състояние, казва:
– Днес не си на себе си, синко – имитира Граучо, даже намигва, – и това е добра новина.
Бедата е, че го приемам насериозно. Ставам
да си ходя, но той ме хваща за китката и ме задържа със сила, каквато не знаех, че още притежава. Поглеждам го.
– Знам кога ще умра – казва ми той, докато
ме гледа в очите, – видях го. Знам кога и как ще
стане. Няма да е днес, така, че не се тревожи.
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Изглежда напълно сериозен и аз му вярвам.
Наистина. Той знае. Хиляда мисли профучават
през главата ми, но не мога да изрека нито една
от тях. Погледите ни се срещат. Чувствам благоговение. Той знае.
– Как? Откъде...
– Винаги съм знаел – казва тихо той, – винаги
съм имал тази сила. Още от детските си години.
Когато бях момче сънувах кошмари. Събуждах
се от тях посред нощ. С писъци. Първата нощ
татко дойде при мен и ме попита какво не е наред. Казах му. Казах му, че съм сънувал как леля
Стейси умира. Той ме увери, че леля Стейси е
добре, и аз отново заспах. Но на следващия ден
тя почина.
– След седмица се случи същото нещо. Още
един кошмар, отново се събудих с писъци. Той
дойде в стаята ми и ме попита какво се е случило. Казах му, че съм сънувал как баба умира.
Той отново ми каза, че баба е наред, макар гласът му да потрепери. Но на следващия ден баба,
естествено, почина.
– Няколко седмици след това нямах повече
сънища. После обаче дойде нов кошмар и когато татко ме попита какво съм сънувал, му казах истината. Сънувал бях как умира баща ми.
Той разбира се ми каза, че е добре, че не трябва
да си мисля такива неща, но видях, че е ужасен. Чух го как крачи напред-назад в стаята си.
Цяла нощ. На следващия ден бе на тръни, очак-
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ваше нещо да падне на главата му. Отиде в града рано и дълго време не се връщаше. Когато се
върна, изглеждаше отвратително, все едно цял
ден е чакал да го екзекутират.
– Боже мой – каза той на мама, – изкарах
най-лошия ден в живота си!
– Да ти имам проблемите – отвърна тя, – млекарят починал на верандата си!
Затръшвам вратата зад себе си, докато излизам. Надявам се, че ще получи инфаркт и всичко най-накрая ще се свърши. Още докато го мисля обаче, ми става мъчно.
– Хей! – чувам го иззад вратата, – къде ти е чувството за хумор? Ами състраданието? Върни се.
– Смили се над мен, синко! – продължава да
вика той. – Все пак умирам!
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Денят, в който съм се родил, Едуард Блум
слушал футбол по радиото, пъхнато в джоба
на ризата му. Също така косял и пушел цигара. Лятото било влажно и тревата била висока,
но в този ден слънцето греело баща ми и двора
със сила, напомняща за времената, в които то
било по-ярко и всичко било по-добре, отколкото e сега. Раменете му били почервенели като
ябълки, но той не забелязвал това, тъй като се
бил заслушал в мача, който бил най-важният за
сезона. В него училищният тим на Обърн играел срещу вечния си враг – Алабама. Алабама
винаги печелели мачовете.
Сетил се за мама, която била в къщата и гледала сметката за електричество. Къщата била студена като фризер, но мама не спирала да се поти.
Тя стояла на кухненската маса, загледана в
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сметката, когато усетила как се намествам в корема ѝ, за да изляза от там.
Скоро, помислила си тя, бързо поела въздух,
но не се изправила. Дори не спряла да гледа
сметката. Мислела само за тази дума.
Скоро.
Навън нещата не вървели добре за Обърн.
Това не било изненада. Всеки път ставало едно и
също. Отиваш на мача с надеждата, че този път
ще се справят, но те не успяват. Никога. Първото полувреме почти било минало, а Обърн вече
изоставал с десет точки.
В деня, в който съм се родил, баща ми окосил
тревата пред нас и след това подкарал косачката в задния двор с ново чувство на оптимизъм.
В началото на второто полувреме Обърн атакували и отбелязали тъчдаун с първото докосване
на топката. Сега вече изоставали само с три точки. Всичко било възможно.
Но Алабама отново овладели топката и бързо
отбелязали гол. Мама оставила сметката на масата
и я натиснала с ръце, все едно искала да я изглади.
Не знаела, че скоро упоритостта и трудът на татко
ще бъдат възнаградени, че след няколко дни повече
няма да мисли за сметки. Но засега цялата слънчева
система сякаш кръжала около сметката от 42 долара
и 27 цента. Ала къщата трябвало да се охлажда. Все
пак мама носела цялата тази тежест. По принцип
била слаба жена, но с мен в утробата си била станала
голяма колкото къща. Обичала да ѝ е хладно.
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Чула как татко коси в задния двор. Очите ѝ
се разширили. Раждането ми приближавало.
Сега.
Щяло да стане точно сега.
В същото време Обърн контраатакували.
Времето минавало. Тя приготвила багажа си
за болницата. Топката била във владение на
Обърн, но до края оставали само няколко секунди. Време тъкмо колкото за един гол.
В деня, в който съм се родил, татко спрял да
коси тревата и се заслушал в коментатора по радиото. Застанал като статуя в задния си двор.
Наполовина човек, наполовина косачка. Знаел,
че ще загубят.
В деня, в който съм се родил, светът станал
малко щастливо място.
Мама извикала. Татко също извикал.
В деня, в който съм се родил, те спечелили.
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Как ме виждал

Първоначално не съм бил особено впечатляващ – малък и розов, безпомощен, без някакви
специални умения, с които да се похваля. Когато баща ми бил бебе, бил нещо много по-специално. Времената тогава били различни. От
хората се изисквало повече, дори от бебетата. Те
също трябвало да докажат полезността си.
Като бебе обаче аз не съм знаел нищо за онези трудни времена. Родил съм се в истинска
болница, с най-добрите медицински услуги и
лекарства на разположение на мама. Нямал съм
и представа как са раждали хората някога. Това
обаче не променило нищо. Едуард ме обичал.
Наистина. Винаги бил искал да има син и накрая това се случило. Разбира се, той очаквал
появата ми на този свят да е по-специална. Очаквал да се родя в блясък, в сияние, може би дори
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с малък ореол. Нещо, което да създаде онова
необяснимо усещане за добре свършена работа.
Нищо такова обаче не се случило. Бил съм си
най-обикновено бебе, като всяко друго, с изключение на това, че съм бил негов син все пак. Това
ме правело специален. Иначе съм плачел много
и съм спял много. С друго не мога да се похваля.
Макар да помня моментите на радост и спокойствие, в които стоя в скута на татко и го гледам
с блеснали очи, все едно той е някакъв бог. Какъвто, в някакъв смисъл на думата, е. Все пак е
божествено да създадеш живот. В онези времена
той можел да види потенциала ми, да прецени
колко съм умен. Толкова много неща изглеждали възможни!
Когато обаче съм почнел да плача отново или
когато пелените ми трябвало да се сменят, той ме
подавал на мама, която свършвала цялата работа и ме хранела, докато Едуард гледал безпомощно от стола си. Чувствал се уморен, уморен до
смърт от шума, от безсънните нощи, от миризмата. От уморената си жена. Липсвал му старият
живот, свободата, времето да си мисли за нещо
свое. Дали това го е правело различен от останалите мъже? С жените работата била различна. Те
били създадени, за да гледат семейството, нали?
Имали търпението за това. Мъжете трябвало да
излизат от къщи и да работят. Така е било от както свят светува, още от времената на първобитните ловци. Така е и до ден днешен. Мъжете се
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разкъсват от изискването да бъдат двама души
едновременно – един вкъщи и един навън.
Една майка няма такива проблеми.
В тези първи седмици той се отнасял към бащинския си дълг много сериозно. Всички забелязали, че Едуард се е променил. Бил по-замислен,
по-философски настроен. Докато мама се грижела за ежедневните ни нужди, той имал свое
виждане за нещата. Направил списък с качествата, които притежавал, и искал да предаде на мен:
упоритост
амбиция
индивидуалност
оптимизъм
сила
интелект
въображение
Записал ги на гърба на една хартиена торба.
Достойнствата, които трябвало да открие у себе
си, щял да сподели с мен – напълно безплатно. Внезапно осъзнал, че обикновеното ми появяване на този свят, всъщност е благословия.
Поглеждайки в очите ми, той видял празнота,
която можел да запълни. Това щяло да бъде работата му като баща: да запълни тази празнота
и да създаде личност.
Това той правел през уикендите. През сед-
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мицата рядко бил вкъщи, тъй като непрекъснато пътувал, продавал, правел пари. Работел.
Давал личен пример. Нямало ли професии, с
които човек можел да изкарва добри пари без
да се налага да пътува, да спи по хотели и да
яде на крак? Може би. Те обаче не му се нравели. Гадело му се от самата идея да се прибира
вкъщи всеки божи ден. Независимо от това колко обичал жена си и сина си, трябвало да има
и малко разнообразие в цялата тази любов. Да
бъдеш сам е самотно, наистина, но понякога е
по-самотно да си обкръжен от други хора, които постоянно искат нещо от теб.
Имал нужда от почивка.
Чувствал се като странник всеки път, когато
се прибирал у дома. Всичко се променяло. Жена
му била пренаредила дневната, била си купила нова рокля, имала нови приятелки, четяла
странни книги, които оставяла на нощното си
шкафче. А аз съм растял бързо, толкова бързо.
Жена му не можела да види това ясно, но той
можел. Прибирайки се у дома, той виждал този
невероятен растеж и осъзнвал колко по-малък
става той, докато аз раста. В някакъв смисъл
двамата сме били като скачени съдове. Аз съм
ставал по-голям, а той по-малък. По тази логика
един ден аз трябвало да стана гигант, а Едуард
трябвало да изчезне и да стане невидим за света.
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Но преди това да се случи, Едуард бил баща и
правел това, което се очаква от всеки баща. Играел си с мен, купил ми колело. Вземал храна за
пикниците в планината, от която се виждал големият, пълен с обещания град. Оттам виждал
местата, на които за пръв път бил правил разни
неща – първата си сделка, целувката с красивата
си съпруга, триумфът и славата на краткия си
живот. Това виждал, когато се изкатерел горе, а
не небостъргачите и останалите сгради, парковете или новото крило на болницата. Не, виждал своята история. Историята на зрелия си живот, ширнал се пред него като пейзаж. Вземал
ме там, вдигал ме, за да го видя и аз, и казвал:
– Някой ден, синко, всичко това ще бъде твое.
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Как спаси живота ми

Знам за два случая, в които Едуард Блум спаси живота ми.
Първият път бях на пет години и си играех
в канавката зад нашата къща. Татко винаги ми
казваше:
– Не ходи в канавката, Уилям.
Повтаряше ми го отново и отново, все едно знаеше, че някой ден нещо ще се случи, че ще трябва
да спаси живота ми. Но за мен това не беше канавка, а древно изсъхнало корито на река, пълно
с праисторически камъни, изгладени от водата,
минавала над тях през времето. Сега единствената вода там бе малко поточе, което нямаше силата да премести и суха пръчка.
Там си играех и понякога се спусках по червеникавата глина минути след като татко ми е казал:
– Не ходи в канавката, Уилям.
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Но начинът, по който си се представях там –
сам-самичък между студените червени стени,
бе достатъчен, за да пренебрегна бащината заръка. В моето тайно място можех да клеча, да
обръщам камък подир камък, да прибирам в
джоба си най-хубавите от тях – белите и лъскавите черни с бели точици. Един ден бях толкова запленен от тях, че не видях водната стена,
която идваше към мен, сякаш за да ме сграбчи
и отнесе. Не я видях и не я чух. Бях клекнал с
гръб към нея и гледах камъните. Щях да бъда
пометен от нея, ако не беше баща ми, който по
някакъв начин бе разбрал какво става още преди то да се случи. Той обаче беше там, повдигна
ме за ризата и ме извади от канавката, след което ме остави на брега. Двамата се загледахме в
реката, която бе потекла там, където никога не
бе имало река. Водната пяна опръска пръстите
на краката ни.
– Казах ти да не ходиш в канавката – каза той.
– Каква канавка? – попитах аз.
Вторият път, когато татко спаси живота ми,
бе малко след като се преместихме в нова къща
на Мейфеър Драйв. Предишният собственик бе
оставил люлка след себе си и докато майсторите
внасяха старите ни пейки и масата за хранене,
аз реших да проверя колко нависоко мога да се
залюлея. Затова засилих люлката с всичка сила.
За нещастие се оказа, че предишният собстве-
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ник не е изоставил люлката, а е забравил да я
вземе. Основите ѝ бяха освободени от цимента,
който я бе задържал към земята, и така аз полетях високо и още по-високо, носен от тежестта ѝ.
Накрая тя се разклати и ме изхвърли от себе си.
Полетях към бялата ограда, на която със сигурност щях да се нанижа. Внезапно обаче усетих
присъствието на баща ми. Той изглеждаше сякаш също лети, а двамата падахме заедно. Ръцете му се увиха около мен като наметало и аз
паднах на земята до него. Сякаш ме грабна от
рая и ме свали в безопасност на земята.
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Безсмъртието му

От самото начало татко даваше занаци, че ще
живее вечно.
Един ден падна от покрива. Градинарят чистеше листата от улука и след това си отиде вкъщи без наистина да си е свършил работата. Остави стълбата, подпряна на къщата. Когато се
прибра от офиса, татко я видя и се покатери по
нея. Искаше да види какъв е изгледът отгоре.
По-късно си призна, че му е било любопитно
дали високата му офис сграда се вижда от покрива на нашата къща.
Тогава бях на девет години и знаех, че това е
опасно. Казах му да не го прави. Той ме изгледа
сериозно, а след това ми намигна. Намигването
можеше да означава какво ли не.
След това се покатери по стълбата. Вероятно
това бе първата стълба, по която се качваше от
140

Голяма риба
десет години насам, но нямаше как да съм сигурен. Може пък постоянно да се катереше по
стълби. Не бих могъл да зная.
След като се покатери по стълбата, той застана до комина и започна да обикаля по покрива,
взирайки се на север и на юг, на запад и на изток. Търсеше сградата на офиса си. С тъмния
си костюм и черните обувки изглеждаше много
красив. Най-накрая намери мястото, от което
щеше да вижда околността най-добре – на върха на нашата двуетажна къща. Той започна да
върви напред-назад по покрива, заслонил очи с
ръка – като капитан, който търси земя. Така и
не можа да види офис сградата си. Тя остана невидима в далечината.
След това внезапно падна. Видях как стана
това – как баща ми падна от покрива на собствената си къща. Не знам дали се препъна или
се подхлъзна. Като нищо можеше и да е скочил.
Така или иначе падна от покрива върху един голям храст. До последната секунда очаквах, че
ще му поникнат криле. Когато това не стана, реших, че падането го е убило. Бях сигурен, че е
мъртъв и затова дори не се затичах към него, за
да видя дали няма някакъв начин, с който да го
върна към живот.
Приближих го бавно. Той лежеше напълно неподвижен и не дишаше. На лицето му бе
застинало ангелското изражение, което човек
свързва с напускането на тленния свят. Изра-
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жение, изразяващо удоволствие. Втренчих се в
него и го запомних. Лицето на умрелия си баща.
И тогава лицето му помръдна, той ми намигна и се засмя:
– Хвана се, нали?
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Най-голямата му сила

Когато Едуард Блум напуснал Ашленд, той си
обещал, че ще види широкия свят, и затова винаги пътувал и никога не се застоявл на едно място.
Затова нямаше континент, на който кракът му да
не е стъпил, нито държава, която да не е посетил,
нито град, в който да не е намерил приятел. Той
бе истински гражданин на света. От време на време се появяваше и в моя живот, спасяваше го, когато можеше, и ме напътстваше към собствената
ми зрелост. Въпреки това често трябваше да ме
напуска, принуден от сили, по-големи дори от неговата. Обичаше да казва, че язди тигър.
Също така обичаше да ме разсмива. Така искаше да го запомня, така искаше да запомни и мен.
От всичките му невероятни сили тази бе може би
най-голямата – умението да ме кара да се смея.
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Имало едно време човек на име Роджър, който трябвало да замине по работа, и затова оставил котката си при съседа. Роджър много обичал
своята котка, обичал я повече от всичко и затова се обадил на съседа си още вечерта на деня, в
който бил заминал в командировка, с въпроса:
– Как е моята сладка писанка? Кажи ми съседе, моля те!
И съседът отврнал:
– Съжалявам, че трябва да ти го кажа, Роджър, но котката ти умря. Сгази я кола. Много
неприятно.
Роджър бил шокиран! Не само от новината, че
котката му е загинала – сякаш това не било достатъчно! – но и от начина, по който му го съобщили.
Затова рекъл:
– Не трябва да съобщаваш такива ужасни вести по този начин! Когато нещо такова се случи,
трябва да подходиш внимателно, за да не съсипеш събедесника си! Подготви го за лошата
новина! Например тази вечер трябваше да ми
кажеш, че котето е на покрива. Утре например
можеше да ми кажеш, че още е на покрива и не
изглежда добре. Следващият път щеше да ми
съобщиш, че котето е паднало от покрива и сега
е при ветеринар. И накрая... – потреперал гласът на Роджър, – накрая щеше ми кажеш, че е
починало. Разбра ли?
– Разбрах – отвърнал съседът, – съжалявам.
След три дена Роджър звъннал на съседа от-
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ново, понеже съседът наглеждал къщата му, проверявал пощата и така нататък. Роджър искал
да разбере дали не се е случило нещо важно. А
съседът рекъл:
– Всъщност да, сега като попита – случи се.
Нещо важно се случи.
– Какво? – попитал Роджър.
– Ами – отвърнал съседът, – става дума за
баща ти.
– За баща ми? – възкликнал Роджър, – Какво
е станало с баща ми?
– Баща ти – отговорил съседът, – е на покрива.
Баща ми е на покрива. Така искам да го запомня. Добре облечен с тъмен костюм и лъскави лачени обувки, гледа наляво-надясно, гледа
докъдето му стига погледът. След това поглежда
към мен. Вижда ме и когато започва да пада ми
намига. И по целият път надолу гледа към мен.
Усмихнат, загадъчен, митичен. Непознат. Татко.
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В който сънува

Умиращият ми баща сънува сън, в който умира. В същото време сънят е и за мен.
В него нещата се случили така – когато новините за болестта на баща ми се разпространили, опечалените бързо започнали да се събират
в двора. Първоначално били малцина, но бързо
бройката им се увеличавала – дузина, две дузини, петдесет души. Всички те стоели на двора.
Храстите и тревата били съсипани. Когато започнало да вали, те се събрали под навеса. Застанали
рамо до рамо, в съня на баща ми те се клатели
и стенели и чакали с надежда новината, че татко ще оздравее. Когато го видели през прозореца как отива в банята, надали радостни викове.
Мама и аз сме ги гледали от прозореца на дневната. Не сме знаели какво да правим. Някои от опечалените изглеждали бедни. Носели стари, пар146
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цаливи дрехи. Лицата им били скрити от черни
бради. Карали мама да се чувства неловко. Тя си
играела с копчетата на ризата си, докато гледала
тъжните им погледи, отправени към прозорците
на втория етаж. Имало обаче и други, които изглеждали така, сякаш са оставили много важна
работа, за да дойдат да скърбят пред къщата на
татко. Били натъпкали свалените си вратовръзки в джобовете. Хубавите им черни обувки били
изцапани с кал. Някои от тях имали мобилни телефони, по които говорели с тези, които не могат да присъстват. Мъже и жени, млади и стари,
гледали към прозореца на баща ми в очакване.
Дълго време не се случило нищо. Ние сме продължили да живеем живота си, а хората останали навън. След няколко седмици обаче мама ме
помолила да ги подканя да напуснат.
Така и съм направил. По това време те вече се
били разположили на двора. Били си направили импровизиран бюфет под магнолията. Там
си сервирали хляб с чили сос и варени броколи. Непрекъснато искали от майка вилици и
лъжици, които връщали със засъхнало чили по
тях. На тревата, по която като дете съм играл
футбол със съседските хлапета, бил издигнат
палатков лагер. Носели се слухове, че в него се
е родило бебе. Един от бизнесмените с мобилни
телефони бил направил малък информационен
център на един пън и хората идвали при него,
когато искали да оставят съобщения за близки-
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те си или пък да попитат има ли новини относно състоянието на баща ми.
В средата на всичко обаче имало един старец
на сгъваем стол, който се грижел за всичко. Според съня на баща ми, никога преди това не съм
го бил виждал, но въпреки това ми изглеждал
странно познат. Понякога някой идвал до него
и му подшушвал нещо на ухото. Той го слушал
внимателно, замислял се над това, което е чул,
и след това или кимвал, или поклащал глава.
Имал гъста бяла брада и очила и носел рибарска
шапка, на която била закачена ръчно направена
стръв. Според съня на татко, първо съм бил отишъл при него, понеже ми изглеждал като водач.
Когато съм го бил приближил, някой му шепнел нещо на ухото. Отворил съм бил уста, но
той вдигнал ръка, за да ме накара да замълча.
Когато човекът свършил, старецът поклатил
глава. Човекът бързо се оттеглил. Чак след това
старецът свалил ръката си и ме погледнал.
– Здравейте – казал съм аз, – аз съм...
– Знам кой си – рекъл той. Гласът му бил мек
и дълбок, топъл и в същото време далечен. – Ти
си синът му.
– Точно така – отвърнал съм аз.
Загледали сме се един друг, а аз съм се бил
опитал да си спомня името му, тъй като съм бил
сигурен, че сме се срещали и преди. Не съм могъл обаче да се сетя нищо.
– Имаш да ни казваш нещо?
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Гледал ме с невероятно внимание, почти парализирайки ме с поглед. Впечатляващ човек,
каза ми по-късно татко.
– Нищо – отвърнал съм. – В смисъл, все така си е.
– Все така – повторил старецът, претегляйки
наум думите, все едно търсел някакво специално значение. – Значи все още плува?
– Да – казал съм аз, – всеки ден. Наистина
обича да плува.
– Това е добре – отвърнал той и внезапно извикал: – Той все още плува!
Тълпата завикала радостно. Лицето на стареца греело. Няколко секунди той просто дишал
и издишал, очевидно замислен за това, което е
казал. След това отново ме погледнал.
– Но има и още нещо, което искаш да ни кажеш, нали?
– Да – отвърнал съм аз. – Вижте, знам, че сте
тук с добри намерения. Всички изглеждате много мили. Страхувам се обаче, че...
– Трябва да напуснем – спокойно довършил
старецът. – Искаш да напуснем.
– Да – казал съм аз, – опасявам се, че да.
Старецът се замислил върху думите ми. Главата му кимнала леко. Изглеждал разчувстван
от новините. Това било сцена, която баща ми
наблюдавал в съня си. Все едно вече бил умрял.
– Това ще е трудно – казал старецът. – Да си
тръгнем. Тези хора наистина ги е грижа. Ще бъдат
самотни без това място. Не за дълго, разбира се.
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Животът намира начини, по които да продължава. Но в краткосрочен план ще е тежко. Майка ти...
– Мама се изнервя – казал съм аз. – Всички
тези хора, които стоят ден и нощ в двора. Не
можеш да разбереш какво ѝ е.
– Разбира се – отвърнал той, – а и направихме
голяма бъркотия, нали? Съсипахме двора пред
къщата ви.
– Това също.
– Не се безпокой – казал той по такъв начин,
че съм му повярвал, – ще го оставим така, както
сме го намерили.
– Тя ще бъде доволна.
Една жена дотичала до мен и хванала ризата
ми с две ръце, след което отъркала ридаещото
си лице в нея, все едно се страхувала, че съм дух.
– Уилям Блум? – попитала тя, гледайки ме изпитателно. Дребничка женица с тънки китки. –
Ти си Уилям Блум, нали?
– Да – отговорил съм аз, докато съм отстъпвал
крачка или две назад. Тя обаче не ме пуснала.
– Дай това на баща си – казала ми тя и пъхнала в ръката ми малка розова възглавничка.
– В нея има лековити билки – продължила тя, –
сама съм ги набрала. Могат да помогнат.
– Благодаря – отговорил съм аз, – ще се погрижа да ги получи.
– Той ми спаси живота, знаеш ли – казала тя. –
В един голям пожар. Рискува живота си, за да
спаси моя. И ето ме тук.
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– Но не за дълго – обадил се старецът. – Помоли ни да си тръгнем.
– Едуард? – попитала тя. – Едуард Блум е поискал да напуснем?
– Не – отвърнал старецът, – жена му и синът му.
Тя кимнала.
– Както и каза, че ще стане – казала тя. – Синът ще дойде и ще ни помоли да напуснем. Точно както каза.
– Мама ме помоли да го направя – намесил съм
се аз. Цялата тази загадъчност на разговора започвала да ме дразни. Било ми станало неприятно.
Внезапно всички ахнали. Погледите им се насочили към прозорците на втория етаж, където
баща ми стоял и махал на хората от съня си. Бил
облечен в жълтата си хавлия и им се усмихвал.
От време на време посочвал някой сред тълпата
и повдигал вежди, след което продумвал нещо
от типа на: Добре ли си, радвам се да те видя!
А след това махвал на следващия. Всички махали,
викали и се радвали, а след това, което изглеждало като кратка, но важна визита, той махнал отново и се прибрал в полумрака на стаята си.
– Е – грейнал старецът, – това беше добро, не мислите ли? Изглеждаше чудесно. Направо чудесно.
– Добре се грижите за него – казала една жена.
– Продължавайте все така!
– Дължа всичко на баща ти! – провикнал се
някой към мен от магнолията. Последвала какофония от гласове, които разказвали как Еду-
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ард Блум им помогнал за това или онова. Бил
съм като под обсада от думите. А после и от хората – те се били събрали около мен и говорели
едновременно. Накрая старецът вдигнал ръка и
ги накара да млъкнат. Те отстъпили.
– Виждаш ли? – казал старецът. – Всички
имаме истории, каквито и ти имаш. Начини,
по които ни е докоснал, помогнал. На някои е
дал работа, на други пари. Много истории, малки и големи истории. Всички те образуват едно
цяло. Един живот. Затова сме тук, Уилям. Ние
сме част от него и той е част от нас. Но все още
не разбираш, нали?
Не съм разбирал. Но докато съм стоял и съм
гледал мъжа, а той гледал мен, съм си спомнил
къде съм го срещал.
– Какво е направил татко за теб? – попитал
съм аз.
– Разсмя ме – отвърнал той.
Така съм разбрал. А след това съм пресякъл
двора и съм се прибрал вкъщи.
– Защо слонът има хобот? – чувал съм дълбокият глас на стареца, докато съм затварял вратата.
– Защото не е хипопотам – прошепнал съм с
него аз.
Последвал взрив от смях.
Така свършил сънят на умиращия ми баща
относно смъртта му.
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III

В който си купува град
и още нещо

Следващата история се надига от мъгливото
минало подобно на сянка.
Работата, късметът и няколко хитри инвестиции направиха от баща ми богат човек. Преместихме се в по-голяма къща, на по-хубава улица.
Мама можеше да остане вкъщи, за да ме гледа, а
татко продължи да работи по-здраво от всякога.
Понякога отсъстваше седмици наред и се връщаше вкъщи уморен и тъжен. Казваше само, че
сме му липсвали.
Това е истината. Успехът не прави никого
щастлив. Нито мама, нито мен, нито баща ми.
Поне последното е сигурно. Родителите ми дори
говорeха за развод, тъй като семейството им не
приличало на такова. Така и не се стига до това.
Понякога възможностите, които ни се откриват,
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не са очевидни. Родителите ми решиха да преодолеят заедно трудностите.
В онези времена, в средата на седемдесетте
години, татко започна да харчи парите си по
непредвидим начин. Един ден се сети, че нещо
липсва в живота му. Може би бе нещо, което
идва с възрастта. Наскоро бе навършил четиридесет години. Така или иначе един ден се намерил в Спектър, малко градче в Алабама, Мисисипи или Джорджия. Колата му се повредила. И
докато един механик я поправял в сервиза, той
решил да се разходи из града.
Спектър се оказал красиво малко градче със
спретнати бели къщи с градини и веранди, намиращи се под големи дървета, за да са на сянка. Тук и там се виждали цветни лехи, главната
улица била широка и хубава, а освен нея имало приятни пътища от асфалт или макадам, по
които е удоволствие да се шофира. Татко запомнил тези пътища, докато се разхождал по тях,
тъй като повече от всичко обичаше шофирането. Да кара, да минава покрай разни неща. Да се
носи с автомобили по пътищата на страната и
целия свят, но колкото се може по-бавно. Едуард
Блум не уважаваше закона, особено що се отнася до ограниченията на скоростта. Минимумът
в града е трийсет километра в час, а на магистралата е пълна лудост. Как можеш да видиш
света, ако караш с такава бясна скорост? Защо
хората не могат да разберат, че това, което тър-
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сят, може да се види през прозореца на колата?
Татко помнеше времената, в които не е имало
никакви автомобили, в които хората са се разхождали. Той също обичаше да се разхожда, но
обичаше и ръмженето на двигателя, въртенето
на колелата, рамките, които прозорците на колата създаваха за целия свят. За татко автомобилът бе като летящо килимче.
Не само го откарваше до разни места, но
му ги и показваше. Караше толкова бавно, че
сключваше някои от важните си бизнес сделки
в колата. Тези, които имаха срещи с него, имаха
ритуал, тъй като знаеха, че е бавен шофьор и
няма да се появи в близката седмица. Затова летяха до най-близкото летище, вземаха кола под
наем и караха, докато го намерят. След това изравняваха колата си с неговата, подаваха сигнал
с клаксона, махваха и чакаха татко бавно да се
обърне към тях. Бавно като Линкълн. Или поне
така щеше да бъде, ако Линкълн имаше кола.
В моите спомени татко прилича на Ейбрахам
Линкълн – човек с дълги ръце и тъмни очи.
Той им махваше, спираше колата и взeмаше
човека, с когото трябва да разговоря, в автомобила си. Събеседникът сядаше отпред, а адвокатите му на задната седалка. И докато сключваше
сделки, не спираше да кара по красивите криволичещи пътища. Кой знае? Може би е имало и
срещи с красиви жени, с известни актриси, които са се качвали в тази кола. Нощем между него
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и тях е имало малка масичка с бяла покривка,
над която са се вдигали наздравици и са се правели празни обещания за бъдещето...
Но аз се отплеснах от разказа. Бях стигнал до
мястото, в което татко се разхождал из Спектър.
Бил хубав есенен ден. Той се усмихвал на всички и те също му се усмихвали. Ходел с ръце зад
гърба си, надзъртал към магазините и уличките. По това време вече бе развил усет към слънчевата светлина и тя го правеше да изглежда
по-деликатен и дружелюбен.
Така се влюбил в града от пръв поглед, в неподправената му простота, в естествения му
чар, в хората, които го поздравявали, в продавача, който му продал кока-кола, в почиващите на
верандите, които му махали с ръка.
Решил да купи града. Спектър бил специален,
рекъл си той, нещо като подводен град, нещо,
което той можел да оцени. Но бил всъщност и
тъжно място, откакто влаковете спрели да минават оттам. Или откакто въглищата в мините
свършили. Така или иначе Спектър бил забравен от света. И макар самият град да нямал
нужда от въпросния свят, щяло да бъде мило,
ако го поканели в него.
Затова татко се влюбил в града и решил да го
направи свой град.
Първото нещо, което направил, било да купи
всички земи около Спектър, за да му служат като
буфер срещу други самотни богаташи, които мо-
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жели да се натъкнат на това място. Дори не погледнал към земята. Знаел, че има зеленина и борови дръвчета и това му стигало. Искал да я запази
каквато е – самобитна екосистема. И я получил.
Никой не разбрал, че един човек купува стотиците парцели земя за продан, по същия начин, по
който никой не се усетил, че този човек изкупува
постепенно и къщите, и магазините за период от
пет или шест години. Поне не и в началото. Имало хора, които се местели, и предприятия, които
затваряли. Но тези, които не искали да напускат,
получавали писмо. В него се предлагало собствеността им да бъде закупена на отлична цена. От
тях не се изисквало да се местят или да плащат
наем, или да променят каквото и да е било друго
освен името, на което къщата се водела.
По този начин баща ми закупил Спектър, до
последния метър. Предполагам, че е бил много
доволен от това.
Нещо повече, той удържал на думата си.
Нищо не се променило, освен това, че Едуард
Блум редовно се появявал. Той не се обаждал
предварително, а аз вярвам, че дори не знаел
кога точно ще дойде. Но след някой и друг ден
бил забелязван как стои сам в полето или върви
по Девета улица с ръце в джобовете. Минавал
покрай магазините, които притежавал, и харчел
там по някой и друг долар, но оставял управлението им на мъжете и жените на Спектър, които
питал със загрижения си като на дядо глас:
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– Е, как вървят нещата? Как са жена ти, децата ти?
Било видно, че обича града и жителите в
него. Те също го обичали. Невъзможно е да не
обикнеш баща ми. Невъзможно.
Така поне мислех тогава.
– Добре, господин Блум, всичко е наред. Миналият месец бе успешен. Искате ли да видите отчетите?
Но той поклащал глава.
– Не, сигурен съм, че всичко е наред. Просто
минавах да ви видя. Е, трябва да тръгвам. Хубав ден. Предай много поздрави на жената, нали
няма да забравиш?
А когато гимназилният отбор на Спектър играел срещу отбори от други училища, той бил
забелязван на трибуните. Висока, тъмна фигура, която наблюдавала момчетата със същото
удовлетворение, с което следяла и моето израстване.
Всеки път, когато отидел в Спектър, отсядал
при различно семейство. Никой не знаел кога
ще пристигне или кого ще избере за свой домакин, но винаги имало стая за него, а той винаги
казвал, все едно е обикновен странник:
– Моля, ако няма да ви бъде проблем...
След това вечерял със семейството, лягал си и
на следващата сутрин бил отново на път.
Освен това винаги оправял кревата си.
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– Предполагам, че господин Блум ще иска
една сода в горещ ден като този – казал му един
ден Ал. – Нека ви приготвя една, господин Блум.
– Благодаря ти, Ал – отвърнал баща ми, –
една сода ще ми дойде съвсем добре.
Седнал на пейката пред магазина на Ал и зачакал, без да прави нищо. Магазинът на Ал. Името
го накарало да се усмихне, докато се мъчел да се
намести на сянка под навеса. Само върховете на
черните му обувки останали на слънце. Ал му донесъл содата. Наблизо имало и друг човек, на име
Уайли – старец, който дъвчел крайчеца на един
молив и не изпускал от поглед баща ми, докато
той си пиел содата. Много време Уайли бил шериф на Спектър, а след това станал пастор. Подир
това станал и бакалин, но по времето, в което се
засякъл с баща ми пред магазина на Ал, вече не се
занимавал с нищо друго, освен да приказва.
– Господин Блум – казал Уайли, – знам, че
съм ви го казвал и преди, но ще го сторя отново.
Това, което направихте с града, е великолепно.
– Не съм направил нищо с града, Уайли – усмихнал се татко.
– За това става дума! – засмял се Уайли. Ал и
татко се присъединили към смеха му. – Смятаме, че това е чудесно.
– Как е содата, господин Блум?
– Освежителна – отвърнал татко. – Наистина.
Благодаря ти, Ал.
Уайли имал ферма на около километър и по-
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ловина извън града. Тя била едно от първите
безполезни неща, които татко купил.
– Трябва да се съглася с Уайли – казал Ал. – Не
всеки би купил един град само защото го обича.
Очите на баща ми били почти затворени. По
онова време той приближавал момента, в който
щеше да му се наложи да слага тъмни очила.
Толкова чувствителен бил станал към слънцето.
Успял обаче да приеме тези думи както подобава.
– Благодаря ти, Ал – отвърнал той, – когато видях Спектър, си казах, че трябва да го притежавам.
Не знам защо, но чувствах, че трябва да го купя
целия. Предполагам, че такъв ми е характерът. Човек като мен не може да се задоволи с част от нещо
хубаво, трябва да го има цялото. Поне такъв е случаят със Спектър. Исках да го имам целия.
– Но все още го нямаш – казал Уайли, все още
дъвчейки молива си. Очите му се преместили от
Ал към баща ми.
– Уайли! – рекъл Ал.
– Това е истината! – отвърнал старецът. – Не
мога да лъжа.
Баща ми бавно се обърнал към Уайли.
Баща ми имал специален талант. Можел да
прецени защо един човек казва нещо само като
го погледне. Разбирал дали е честен или го
мами. Тази сила била една от причините, поради които станал толкова богат.
Когато погледнал към Уайли, разбрал, че онзи
казва истината.
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– Това не е възможно, Уайли – казал той. –
Доколкото знам, притежавам целия град. Бил
съм навсякъде из него и дори съм го виждал от
самолет. Сигурен съм, че съм го купил целия.
Всичко в него.
– Хубаво тогава – отвърнал Уайли, – няма да
споменавам онази колиба до езерото, която е
между края на пътя и речния бряг. Която трудно се намира пеш, с кола или дори от въздуха.
Която не е на никоя карта. Чийто подпис за предаване на собствеността не сте получил, господин Блум. Вие двамата с Ал знаете всичко. Не
ми обръщайте внимание, тогава. Съжалявам, че
изобщо ви споменах това.
Уайли бил достатъчно любезен, за да каже на
баща ми как да стигне до въпросното място, как
пътят, който изглеждал, че свършва, всъщност
продължавал, и колко трудно било да бъде намерена колибата в блатото. Баща ми се качил в
колата и я подкарал към пътя, който изглеждал,
че свършва. Когато стигнал предполагаемия му
край, той слязъл от автомобила и видял, че отвъд дърветата, тревата и храстите пътят наистина продължава. Природата си го била върнала,
тъй като езерото излизало от бреговете си. Така
се образувало блатото. Трябва да знаете, че в
няколко сантиметра блатна вода може да има
повече живот, отколкото в океана. Там, където
калта се затопля и омеква, се заражда живот.
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Той навлязъл в блатото и обувките му потънали в него. Продължил да върви, а водата се
издигнала до панталоните му.
Чувството не било неприятно.
Не спрял да ходи и нямал проблеми да вижда
какво има пред него, независимо от сумрака. Внезапно на пътя му се появила къща. Той не можел
да повярва, че подобно нещо може да остане на
мястото си, че не е погълнато от меката, податлива почва под него. Къщата обаче си била там и
съвсем не можело да се каже, че е колиба. Била
истински дом, неголяма, но сръчно построена, с
четири здрави стени и комин, от който се издигал дим. Когато приближил, водите се отдръпнали, земята се втвърдила и се появила пътека,
която можел да последва. Той се усмихнал и си
казал, че това е умно и полезно – в последния
момент се появява пътека, по която да тръгнеш,
тогава, когато вече не ти трябва. Както в живота.
От едната страна на къщата имало градина, а от
другата купчина дърва, висока колкото него. Пред
прозореца била поставена саксия с жълти цветя.
Той отишъл до вратата и потропал.
– Ехо! – извикал. – Има ли някой вкъщи?
– Разбира се – отвърнал гласът на млада жена.
– Мога ли да вляза?
Настъпило мълчание, но след малко се чуло:
– Ако обичате, избършете краката си в изтривалката.
Баща ми изпълнил молбата. Отворил внима-

164

Голяма риба
телно вратата и пред него се разкрил невероятно подреден и чист дом – едно топло, уютно
помещение, намиращо се в средата на такова
ужасно черно блато. Видял огъня, но бързо извърнал очи от него. След това видял, че над камината има поставени буркани от синьо стъкло,
наредени по двойки. Накрая погледнал стените,
които били почти голи.
Имало малко легло, два стола и кафява черга.
На прага, водещ към друга стая, била застанала млада жена. Тя имала дълга черна коса,
сплетена на плитка, която се спускала към гърба. Очите ѝ били сини. Била най-много на двайсет години. Като обитател на блатото следвало
да е покрита с мръсотия като него, но, ако се
изключи петно черна пепел отстрани на врата,
бялата ѝ кожа и вълнената дреха не можели да
бъдат по-чисти.
– Едуард Блум – казала тя. – Вие сте Едуард
Блум, нали?
– Да – казал той, – откъде знаете?
– Досетих се – отговорила тя, – кой друг би
дошъл?
Той кимнал и се извинил за това, че е обезпокоил нея и семейството ѝ. Обяснил, че е дошъл
по работа. Казал ѝ, че би искал да говори със
собственика на къщата – баща ѝ или майка ѝ – и
на земята около нея.
Тя му отвърнала, че прави точно това.
– Простете?
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– Имотът е мой – обяснила тя.
– Ваш? – изненадал се той. – Но вие сте просто дете...
– Аз съм жена – пресякла го тя. – Почти.
– Съжалявам – извинил се баща ми. – не съм
искал...
– Казахте, че сте дошъл по работа, господин
Блум – с тези думи жената леко се усмихнала.
– О! Ами да – отговорил той.
Казал ѝ всичко: за това как дошъл в Спектър,
как се влюбил в градчето, как искал да го притежава цялото. Може би това била някаква грешка в природата му, но наистина искал всичко.
Бил пропуснал това парче земя и искал да го
закупи от нея, стига тя да няма нищо против.
Обещал ѝ, че нищо няма да се промени, че тя
ще може да остане в дома си завинаги, ако така
предпочита. Просто искал този град да е негов.
Тя отговорила:
– Нека се опитам да обобщя. Вие ще купите
това блато от мен, но аз ще мога да остана. Ще
сте собственик на къщата, но в същото време тя
остава моя. Ще бъда тук, а вие ще идвате и ще
си отивате, когато поискате, понеже природата
ви е такава. Така ли е?
И когато той потвърдил, че тя е обобщила ситуацията правилно, макар и с доста думи, тя отсякла:
– В такъв случай не съм съгласна, господин
Блум. Щом нищо няма да се промени, предпочитам да не променям и това.
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– Вие не разбирате – рекъл той, – в крайна
сметка няма да изгубите нищо. Всички ще спечелим от това. Нима не можете да го видите?
Попитайте когото искате в Спектър. Бил съм
само в помощ на хората. Гражданите на Спектър са облагодетелствани от присъствието ми.
– Радвам се за тях – отвърнала тя.
– Моля ви за нещо съвсем малко. Наистина
се надявам да размислите – едва не си изпуснал
нервите. – Просто искам това, което е най-добро
за всички.
– И особено за вас – отговорила тя.
– За всички – натъртил той, – включително и
за мен.
Тя останала загледана в баща ми за дълго,
а след това поклатила глава. Сините ѝ очи не
трепнали.
– Нямам никакви роднини, господин Блум –
казала тя, – мъртви са отдавна.
Погледът ѝ бил студен и неприятен.
– Тук ми е много добре. Знам разни неща.
Ще се изненадате, ако разберете, колко неща
зная всъщност. Парите няма да ми послужат за
нищо. Не ми трябват. Нищо не ми трябва, господин Блум. Доволна съм от живота си такъв,
какъвто е.
– Кажете – казал баща ми потресен, – как се
казвате?
– Джени – отвърнала тя и гласът ѝ бил по-мек
от този, който използвала досега. – Джени Хил.
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Историята продължила така – след като се влюбил в Спектър, баща ми се влюбил в Джени Хил.
Любовта е странно нещо. Какво накарало
жена като Джени Хил да реши, че баща ми е
мъжът за нея? Какво ѝ направил? Дали не я е
омаял с прословутия си чар? Или просто Джени Хил и Едуард Блум били създадени един за
друг? Дали баща ми чакал четиридесет години,
а Джени Хил двадесет, за да намерят любовта
на живота си?
Не знам.
Той извел Джени от блатото, носейки я на
раменете си, и я откарал до града с колата. На
моменти карал толкова бавно, че било възможно да вървиш до автомобила и да си говориш с
него. Той искал всички в града да видят, че е с
нея, с прекрасната Джени Хил.
От самото начало на престоя си в Спектър
татко имал малка бяла къщичка с черни прозорци. Тя била недалеч от градския парк, на
уличка, красива като пролетта. Имала малка
градинка пред входа си и розова градина от
едната страна. Старият хамбар от другата бил
префасониран в гараж. На бялата ограда имало
дървена птичка, чиито криле се размахвали с
всеки повей на вятъра. На предната врата имало изплетен от слама надпис, на който се четяла
думата Дом.
Той обаче никога не оставал там. През петте

168

Голяма риба
години, откакто се влюбил в Спектър, винаги
бил някъде другаде, а не в къщата, където никой друг не живеел. Докато не довел Джени от
блатото. Вече не изненадвал хората от Спектър,
потропвайки привечер на вратата им („Това е
господин Блум“, викали децата и го посрещали като отдавна изгубен чичо). Имал си място,
в което да отседне, и макар в началото някои
хора да били обидени, а други да се запитали
доколко е редна новосъздадената ситуация,
скоро всички осъзнали, че е мъдро да живееш
с жената, която обичаш, в града, който обичаш.
А още от първия ден жителите на Спектър възприемали баща ми като добър, мил и мъдър
човек. Дори да правел нещо, което изглеждало
странно – като това да отиде в блатото, за да
купува земя, и вместо това да се върне с жена
– това означавало, че те просто не го разбирали, тъй като не били мъдри, мили и добри като
него. И така скоро никой дори не се замислял
за Джени Хил, освен за да се чуди как издържа, когато Едуард отсъства. А това, трябвало да
признаят дори най-широко скроените хора в
Спектър, било през по-голямата част от времето. Чудели се.
– Не се ли чувства самотна? Какво ли прави,
когато него го няма?
И така нататък.
Джени обаче станала част от живота в града.
Помагала с организацията на събития в училище-
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то и на местния панаир. След като била изкарала
толкова време в блатото, за нея не било трудно да
поддържа градинката си, която процъфтявала –
във всеки смисъл на думата – под нейните грижи.
Имало обаче нощи, в които съседите я чували как
плаче, и тогава, сякаш я бил чул, татко пристигал
на следващия или на по-следващия ден, махал на
всички, докато карал колата си през града, и накрая спирал пред малката къща. Там махвал и на
жената, която обичал. А тя... тя го чакала на верандата, бършейки ръце в престилката си, с широка усмивка на лицето. Казвала му:
– Здрасти!
Все едно той изобщо не бил отсъствал.
Накрая всички започнали да го възприемат
така. Били минали години, откакто той бил купил първите парцели в покрайнините на града.
Той вече бил станал обичайно присъствие в него.
Появата му, някога възприемана като фантастична, вече била банална. Той бил преспал във
всеки дом и бил проверил всяко предприятие,
помнел имената на всички, че даже и на кучетата им. Дори помнел на колко години са децата
им и кога имат рожден ден. Децата пораснали и
свикнали с присъствието на Едуард, а после предали това чувство и на родителите си. И макар
понякога да минавал месец без той да се появи,
накрая бавната му стара кола винаги идвала.
– Здравей, Едуард! До скоро виждане! И поздрави на Джени! – казвали хората.
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Минали години и присъствието му станало
толкова предвидимо и обичайно, че накрая хората започнали да смятат, че никога не е напускал, а не че някога е дошъл. За всички в това
чудесно малко градче било все едно, че Едуард
Блум винаги е живял там.
В Спектър история става това, което никога
не се е случило. Хората забравят какво се е случило и разбъркват това, което помнят. Остават
само легендите. Джени станала съпруга на Едуард, макар двамата никога да не са се женили.
Но хората си представяли, че трябва да са го
направили. Денят, в който той дошъл в града
преди много, много години, я видял – къде? – с
майка ѝ на пазара?
Едуард не можел да откъсне очи от нея. Вървял подире ѝ през целия ден.
Или било обратното. Жената – или момичето? – поискала да измие колата му за пет цента
и оттогава не забравила мъжа в тази кола. Казвала на всички, които можели да я чуят:
– Той е мой. Когато стана на двадесет, ще се
омъжа за него.
И наистина, когато навършила двадесет, намерила Едуард Блум на верандата пред магазина на Ал. Той си говорел с Уилард, с Уайли и с
останалите и макар да не му била казала нищо,
трябвало само да го хване за ръката. Двамата
тръгнали заедно и малко след това вече били
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мъж и жена. Преместили се да живеят в хубавата малка къщичка с градинка.
Или пък може би...
Нямало никакво значение. Историята не спирала да се променя. Като истинска легенда. И понеже нито една версия не била вярна, спомените
на хората се променили по странен начин. Рано
сутрин или посред нощ те си спомняли нещо,
което никога не се било случвало, история, която трябвало да споделят с другите, нов обрат в
една всекидневно поддържана лъжа. Някой ден
Уилард разказвал как като десетгодишно момче
Едуард отишъл до реката. Днес тя била пресъхнала и не можело да я видиш, но тогава се надигнала толкова много, че всички се страхували
да не залее града при нов дъжд. Но тогава Едуард
запял с приятния си, звучен глас и излязъл от
града, а дъждът го последвал. Невероятна история, която никой не можел да забрави. Нито капка не паднала в реката, тъй като облаците следвали Едуард. Така той очаровал падащата вода,
слънцето изгряло, а самият Едуард не се върнал
чак докато дъждът не бил отишъл далеч в Тенеси. Спектър бил в безопасност.
Кой можел да забрави такава история?
– Има ли човек, по-мил с животните, от Едуард Блум? – обаждал се някой. – Ако има такъв,
покажете ми го, бих искал да го видя. Понеже аз
помня Едуард като юноша. Той бе толкова внимателен с животните! С всички животни!
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Едуард, разбира се, посещавал Спектър рядко.
Появявал се веднъж в месеца и не оставал за повече от няколко дни. И макар истината да била, че
новият земевладелец се появил в града с повредена кола и на четиридесет години, хората правели
това, което винаги правят – измисляли си истории. Но това вече не били обичайните басни, които си разправяли рибарите. Това били легенди за
живота, който Едуард Блум никога не бил живял
в Спектър, живота, който искали той да има, живота, който обзел умовете им. Едуард Блум ги бил
преоткрил, а те преоткрили Едуард Блум.
Той смятал, че това е добра идея. Изобщо не
възразил на измислиците.
Това обаче е друга история. В тази нещата с
Джени не потръгнали. Това било неизбежно, не
мислите ли? Една млада жена – излязла от блатото, красива като богиня и толкова самотна. Изкарала младостта си в черни часове на очакване.
Обичала Едуард Блум и никой не можел да я обвини за това. Нямало човек, който да не го обича.
Но той държал ключа към сърцето ѝ и го вземал
със себе си всеки път, когато напускал Спектър.
Скоро всички забелязали, че с Джени става нещо странно. Начинът, по който стояла до
прозореца ден и нощ. Хора минавали и ѝ махали, но тя не ги виждала. Гледала надалеч. Очите
ѝ блестели. Не мигала.
Този път Едуард го нямало за дълго време,
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по-дълго от обичайното. Липсвал на всички, но
най-вече на Джени. На нея липсвал най-много и
оттам започнали странностите.
Било нещо, което никой не споменал на Едуард, когато той я довел в града. Никой не познавал Джени Хил или роднините ѝ. Абсолютно
никой. Как така бе живяла двадесет години в
блатото, без никой да разбере? Как било възможно това?
Всъщност не било възможно. Никой обаче не
го споменал на Едуард. Не било редно. Той изглеждал толкова щастлив. Тогава тя му изглеждала като приятна млада жена. Такава и била.
Но вече не. Никой не можел да я нарече приятна, след като видел студения ѝ поглед през
прозореца. Хората мислели:
Ето една жена, която не е в настроение.
Очите ѝ блестели. Наистина. Хората минавали покрай къщата през нощта и се кълнели, че
забелязват две малки блестящи светлинки на
прозореца. Било страшничко.
Градината западнала. Бурени и плевели задушили розовите храсти. Тревата избуяла и станала толкова висока, че накрая се сринала от
тежестта си. Един съсед решил да помогне, но
когато почукал на вратата, никой не му отворил.
Това, което последвало, станало твърде бързо
и никой не могъл да реагира. Хората били като
хипнотизирани от отчаянието, което малката
къща излъчвала. За броени дни плевелите се
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увили около цялата къща, докато накрая не личало, че там има такава.
След това започнало да вали. Валяло дни и
нощи. Езерото се надигнало, язовирът почти
прелял и водата започнала да се събира в двора
около къщата на Джени. Първоначално се образували малки езерца, които се слели в едно и обградили къщата. Краищата на новото мочурище
доближили улицата и вратата на съседната къща.
Водни змии се заселили във водите му, а дърветата, чиито корени не можели да се хранят от
воднистата почва, измрели. Птици, каквито никой не бил виждал преди, дошли и се заселили
в комина на Джени. Оцелелите дървета обрасли с мъх и по тях полазили костенурки. Нощем
от мрака се чували странни животински звуци,
които карали хората да треперят в леглата си.
След един определен момент мочурището
спряло да расте, но къщата вече била обградена от дълбока, тъмна и мазна вода. Когато татко
най-накрая се върнал и видял какво се е случило,
къщата вече била непристъпна и макар да виждал греещите очи на Джени, не можел да я има.
Затова накрая се върна при нас. Героят, който
винаги си идва у дома. Но когато напуска по работа, ходи на онова място. Вика я, но тя никога
не отговаря. Вече не може да я има. Никога.
Затова се прибира вкъщи, тъжен и нещастен,
без нова история, която да разкаже.
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Какъв е краят

Краят винаги е изненадващ. В случая – дори
за мен.
Стоях в кухнята и си правех сандвич с фъстъчено масло и мармалад. Мама чистеше прахта от
рамките над прозорците, прах, която няма как
да видиш, освен ако не се покатериш на стълба
за тази цел. Което тя и направи. Помислих си,
че животът ѝ трябва да е много тъжен, за да се
занимава с бърсането на прах от такова място,
но тогава влезе татко. Часът бе четири следобед,
което ми бе малко странно. Вече не можех да
си спомня кога за последно съм го виждал докато слънцето грее. Докато го гледах, си дадох
сметка за причината – той не изглеждаше никак добре. Всъщност изглеждаше ужасно. Остави нещо на масата в дневната и влезе в кухнята.
Твърдите подметки на обувките му отекваха по
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наскоро почистения под. Мама го чу и слезе от
стълбата, оставяйки парцала за прах до кошницата за хляб. Погледна го и в очите ѝ се прочете нещо, което можех да определя само като
отчаяние. Знаеше какво ще ѝ каже. Какво ще
ни каже. Знаеше, понеже бе минал през всички
тестове и биопсии, чието естество криеха от мен
до последно. Докато не бяха сигурни.
Днес вече бяха сигурни. Затова тя чистеше
прахта от прозорците. Защото днес бе денят, в
който щяха да са сигурни. Защото тя не искаше
да мисли за това, да седи на едно място и да не
може да отклони ума си от истината, която ѝ
предстои да научи.
Но накрая я научи.
– Навсякъде е – каза той. Само това. Нищо повече. Обърна се да излезе и мама го последва.
Останах сам да се чудя кое е навсякъде и защо
това разтройва родителите ми толкова. Но не
трябваше да се чудя дълго.
В крайна сметка разбрах, още преди да ми кажат.
Въпреки това не умря. Не още. Вместо това
стана плувец. От години имахме басейн, но той
не го ползваше. Сега, когато бе вкъщи през цялото време и имаше нужда от упражнения, бе
почти постоянно в басейна. Все едно бе роден
във вода. Плуването му беше красиво, минаваше
през водата сякаш без да я разпенва. Дългото му
розовеещо тяло, покрито с рани, белези, синини
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и ожулвания, блестеше в отразяващата слънцето
синева. Ръцете му махаха пред него така, сякаш
гали водата, а не я оттласква, за да се придвижи напред. Краката му се движеха като жабешки, а главата му потъваше и отново се показваше
на повърхността като след целувка. Изкарваше
така часове наред. След толкова време във водата бръчките по кожата му побеляваха. Веднъж
видях как се бели, как сваля кожата си на дълги,
бели ленти. Бавно, методично, все едно е змия.
През по-голямата част от деня спеше. Когато не
спеше, го хващах как гледа напред, все едно е свидетел на някаква мистерия. С всеки ден ми ставаше все по-чужд. И не само на мен. Изглеждаше
чужд на всичко наоколо. Начинът, по който тялото му се сви и съсухри. Начинът, по който слушаше нещо, което само той можеше да чуе.
Утешавах се с това, че всичко се случваше за
добро, че някак си щеше да има щастлив финал, че дори болестта му е метафора на нещо
друго. Бе толкова ясно. Бе се уморил от света.
Всичко бе станало толкова банално. Вече нямаше великани, нито всевиждащи стъклени
очи или речни момичета, чийто живот можеш
да спасиш, за да бъдеш спасен от тях по-късно.
Бе се превърнал в Едуард Блум, обикновен човек. Бях го хванал в лош период от живота му,
за което той не носеше никаква вина. Просто я
нямаше магията, която да му позволи да живее
така, както подобава.
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Болестта му бе билет за по-добро място.
Вече го знам със сигурност.
И въпреки това нашето последно пътуване
бе най-хубавото нещо, което можеше да ни се
случи. Е, може би не най-доброто, но доста добро, имайки предвид всички фактори. Виждах
го всяка вечер, нещо, което бе абсурдно във времената, когато беше здрав. Но дори тогава бе същият старец, който е и сега. Запази чувството
си за хумор. Не знам защо, но това ми се струва
важно. Предполагам, защото показва сила на
духа, упоритост, воля.
Един човек разговарял със скакалец. Мъжът
казал:
– Знаеш ли, има напитка, кръстена на твое име*.
– Напитка на име Хауърд? – учудил се скакалецът.
Или пък:
Един човек отишъл в ресторант и си поръчал
кафе без сметана. Келнерът дошъл след няколко минути и му казал, че съжалява, но сметаната е свършила. Можел ли вместо това да си
поръча кафе без мляко?
Но вицовете вече не бяха смешни. Просто
чакахме последния ден. Разказвахме си едни и
същи стари шеги, губейки си времето в очакване
* Grasshopper (англ.) – скакалец. Коктейлът Грасхопър се приготвя
от равни части зелен ментов ликьор, какаов ликьор и течна сметана. Съставките се смесват в шейкър пълен с лед, след което напитката се прецежда в коктейлна чаша за мартини. – Б.р.
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на края. Той ставаше все по-уморен. Понякога забравяше за какво говори по средата на някой виц
или пък започваше с един и завършваше с друг.
Басейнът започна да се разваля. След известно
време спряхме да се грижим за него. Бяхме прекалено парализирани от предстоящата смърт на
баща ми. Никой не чистеше басейна. Не слагахме
специалните химикали, които поддържаха водата чиста. По стената поникнаха лишеи, които я
направиха тъмнозелена. Татко обаче не спря да
плува до самия край. Дори когато басейнът заприлича на мочурище, той продължи да плува. Един
ден отидох да го нагледам и мога да се закълна, че
видях риба – ако се не лъжа беше костур.
– Татко – попитах, – видя ли това?
Той спря и остана над водата.
– Видя ли това, татко?
А след това се засмях, понеже погледнах към
баща си, вечния шегаджия, и помислих, че изглежда смешен. Точно това си помислих.
Но се оказа, че не е спрял да плува. Бе припаднал и дробовете му се бяха напълнили с
вода. Аз го извадих от басейна и извиках линейка. Натиснах стомаха му и водата излезе от устата му като изкарана с помпа. Зачаках да отвори
очи и да ми намигне, да се разсмее, да превърне
и този момент в шега, за която да си спомняме и
на която да се хилим.
Хванах ръката му и зачаках.
Чаках много дълго.
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Смъртта на баща ми
Четвърто действие

Накрая се случи така. Моля да ме спрете, ако
се повтарям.
Татко умираше. Свито в кислородната палатка в болницата „Джеферсън Мемориал“ малкото му мършаво тяло изглеждаше немощно и
почти прозрачно, все едно вече се е превърнал в
призрак. Мама чакаше с мен, но понякога ставаше да говори с докторите, а друг път се разхождаше, тъй като я болеше гърбът. Тогава оставах
сам с баща ми. Понякога хващах ръката му.
Докторите, които бяха толкова много, че ги
наричахме „отборът“, изглеждаха мрачни. Нямаха никаква надежда. Сред тях бяха д-р Ноулс, д-р
Милхаузър и д-р Винчети. Всеки беше известен
специалист в своята област. Всеки се занимаваше с баща ми в областта, в която бе специалист.
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Докладваха изводите си на д-р Бенет, стария ни
семеен лекар. Той синтезираше информацията
от чутото, попълваше в ума си това, което бяха
пропуснали, и накрая ни съобщаваше каква е
общата картина. Понякога използваше термини,
които не разбирахме – като бърбечна недостатъчност или хемолитична анемия. Според него
голямата беда била тъкмо в тази анемия, която
предизвиквала немощ, тъй като тялото задържало много желязо и затова трябвало постоянно
да се прелива кръв. Освен това заради нея имало проблеми с червените кръвни телца, кожата
губела цвета си и ставала силно чувствителна
към светлината. Поради тази причина светлините в помещението бяха съвсем слаби, макар татко
да бе в дълбока кома. Ако излезел от нея, шокът
от ярката светлина щял да го убие.
Лицето на д-р Бенет бе старо и уморено. Под
очите му имаше кръгове, тъмни като коловози по
селски път. От години е наш лекар. Дори не знам от
колко. Но е добър лекар и ние му имаме доверие.
– Трябва да ви кажа – каза ни той в онази нощ
и постави ръка на рамото ми, – че ще бъда съвсем откровен с вас.
Приятелството ни сякаш се засилваше с влошаването на състоянието на баща ми. Той погледна първо към мен, а после към мама, и отново се
поколеба, преди да заговори, замислен за нещо.
– Този път г-н Блум може и да не прескочи трапа
– Разбирам – отвърнахме с мама в един глас.
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– Искам да опитаме още няколко неща – продължи той, – още не сме се предали. Съвсем не.
За съжаление обаче съм виждал подобни случаи
и преди. Тъжното е, че познавам Едуард Блум
от двадесет и пет години. Вече не се чувствам
просто като негов лекар. Аз съм и негов приятел, разбирате ли? Приятел, който иска да направи нещо за него. Но без машините...
Д-р Бенет поклати глава, без да довърши изречението. Започнал го бе така, че да не го довърши.
Обърнах се и отидох до стаята на баща ми,
докато мама продължи разговора си с лекаря.
Седнах на стола до леглото му и зачаках. Не
знаех какво чакам. Загледах се в невероятните
машини, които поддържаха живота му. Светът,
който науката бе измислила, за да замени чистилището. Можех да видя броя на вдишванията
му на монитора. Можех да видя състоянието на
сърцето му. Имаше и други статистики – черти
и линии, които не ми говореха нищо. Въпреки
това следях и тях. Всъщност, накрая се оказа, че
гледам машините, а не баща си. Те бяха заменили мястото му. Те разказваха историята му.
Което ми напомни за един негов виц. Помня всичките му вицове, но този ми бе направил
особено впечатление. Той е част от наследството
ми. Често го разказвам дори когато съм сам, и го
правя така, както го правеше той.
Имало един човек, който имал нужда от нов
костюм, но не можел да си го позволи. Един ден
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той попаднал на магазин, в който имало костюм
на достъпна цена. Костюмът бил красив, тъмносин и на райета. Човекът си го купил заедно с
подходящата вратовръзка, облякъл го и излязъл
от магазина. Но пропуснах да кажа смешката.
Костюмът не му бил по мярка. Бил му твърде
голям. Но пък бил негов, нали? Вярно, трябвало
да намества ръцете си, ето така, и да не движи единия си крак, ето така, но костюмът бил
негов, нали така? Поне така си мислел човекът.
Какъв хубав костюм, казал си той, и продължил
да ходи напред с идиотска усмивка и идиотска
походка. Баща ми я имитираше много добре.
Накрая покрай него минали две жени. Едната
поклатила глава и казала на другата:
– Какъв нещастен човек!
А другата ѝ отвърнала:
– Но пък какъв хубав костюм!
Това е вицът.
Но колкото и да се мъча, не мога да го разкажа, както татко умееше. Не мога да имитирам походката като него. И макар това да е
най-смешният виц, който съм чувал, не се смея,
като го чуя. Дори когато втората жена казва:
„Но пък какъв хубав костюм!“, не се смея.
Правя другото нещо.
Предполагам, че точно този виц го върна за
малко при нас. Ако някога бе имал нужда от
виц, това бе точно сега.
Това наистина ме накара да се усмихна.
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Погледнах го и той погледна към мен.
– Малко вода – каза той, – донеси ми малко вода.
Малко вода, каза той!
И гласът си е неговият, дълбок и хубав, мил и
нежен. Мама, да е жива и здрава, още си говори
с лекаря. Аз му донесох вода, а той ме повика до
леглото си. Мен, единственото му дете. Потупа
по крайчеца на леглото, за да седна до него. И аз
седнах. Няма време за формалности. И двамата
го знаем. Той се събуди и просто погледна към
стола, на който седях, след което потупа леглото,
за да седна до него. Седнах, а той, след като отпи
малко вода от пластмасовата чаша, ми каза:
– Синко, притеснен съм.
Гласът му потрепери и аз разбрах, не ме питайте как, но разбрах, че за последен път го
виждам жив. Утре щеше да е мъртъв.
– За какво се притесняваш, тате? – попитах
аз. – За това какво предстои?
– Не, глупчо – отвърна ми той, – за теб. Ти си
кръгъл идиот. Без мен няма да успееш да влезеш и в затвора.
Не се обидих. Той се опитва да е забавен. Но
щом това е най-доброто, което може да измисли,
значи наистина си отива.
– Не се притеснявай за мен, тате – отвърнах, –
ще се оправя.
Но той рече:
– Аз съм баща, работата ми е да се безпокоя.
Аз съм баща – повтори той, сякаш за да го на-
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търти, – като баща се опитах да те науча на някои неща. Наистина опитах. Може би рядко се
задържах у нас, но когато го правех, опитвах.
Това, което искам да знам, е дали съм свършил
добра работа.
Отворих уста, за да отговаря, но той ме прекъсна:
– Не, не отговаряй на това!
Опита се да се усмихне, но не успя. Вече не му
е смешно. Сетне той, моят татко, ми каза, докато
умираше:
– Добре. Давай. Кажи ми го преди да умра.
Кажи на какво съм те научил. Кажи ми го, за да
умра спокойно, без да се притеснявам. Просто
ми кажи.
Погледнах в сивите му, помръкващи очи.
Гледаме се един друг и знаем, че е за последно.
Иска ми се да го познавах по-добре, да бяхме изживели повече неща заедно. Иска ми се той да
не бе такава загадка за мен.
Накрая казах:
– Имало един човек, който имал нужда от нов
костюм, но не можел да си го позволи...
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Той се усмихна. След това огледа стаята и ми
намигна. Намигна ми!
– Да се махаме оттук – прошепна ми той.
– Да се махаме? – повторих. – Тате, не си в състояние...
– В банята има инвалидна количка – прекъсна
ме той, – завий ме с нещо и ме хвърляй на нея.
Измъкнем ли се по коридора, сме изчезнали оттук. Нямам обаче много време. Побързай, синко!
Без да знам защо, направих това, което той
поиска. Отидох в банята и видях, че е прав. Там
наистина имаше инвалидна количка, сгъната
като детска играчка. Разпънах я и я откарах до
леглото му. Там го завих с едно кафяво одеяло,
повдигнах го с плашеща лекота и го поставих на
стола. Не бях станал по-силен през последните
месеци, просто той се бе смалил.
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– Давай! – каза ми той.
Отворих вратата и надникнах в коридора.
Мама стоеше до бюрото на медицинската сестра пред д-р Бенет, бършеше очи с носната си
кърпичка и кимаше. Избутах баща си в обратната посока. Дори не погледнах назад, за да
видя дали някой не ни гледа. Просто го бутах
бързо напред и се надявах всичко да е наред.
След това завихме зад един ъгъл.
Чак тогава се осмелих да погледна назад.
Подир нас нямаше никого.
Засега всичко вървеше по вода.
– Казвай сега, къде ще ходим – попитах аз, докато си поемах въздух.
– Към асансьора – отговори той. Гласът му бе
приглушен от завивката, – към асансьора, водещ
към партера и оттам където си паркирал колата. В паркинга, предполагам.
– Да – отвърнах аз.
– Тогава ме отведи там – каза той, – веднага.
Нямаме много време.
Асансьорът дойде и аз го избутах вътре. Вратата се затвори подире ни и когато отново се отвори, профучах покрай дузина доктори в зелено
и бяло, а после и покрай сестри, които ме зяпаха, не изпускайки от ръце някакви статистики.
Всички ме загледаха, сякаш разбираха, че правя нещо нередно, но дотогава бях набрал такава
скорост, че никой не можа дори да помисли да
ни спре. Просто ни зяпаха, все едно сме нещо
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странно. Какво пък. Те също бяха по-странни,
отколкото си представяха. А след това ги оставих зад гърба си. Излязохме на паркинга. Повя
хладен пролетен вятър.
– Добра работа – каза той.
– Благодаря.
– Но все още трябва да бързаме, Уил – каза
той. – Трябва ми вода. Спешно.
– Имам цял термос в колата.
– Повече – каза той и се разсмя.
– Ще ти намеря повече – отвърнах.
– Знам, синко. Знам.
Когато стигнахме колата, аз го вдигнах от инвалидната количка и го поставих на предната
седалка. Сгънах количката и я метнах отзад.
– Няма да ни трябва повече – каза той.
– Няма ли? – попитах аз.
– Не и там, където отиваме – отговори той.
Мисля, че го чух да се смее отново.
Но не ми каза къде отиваме. Не и веднага.
Просто карах, минавайки покрай всичко, което
познавам – болницата, стария му офис, дома му.
Поглеждам го, но той не отговаря. Увит е в одеялото си.
– Водата, Уилям – напомня ми той.
– О! – казвам. – Разбира се.
Бе зад седалката. Отворих термоса и му го подадох. Една трепереща люспеста ръка се появи
изпод одеялото и го взе от мен. Но вместо да изпие водата, той се поля с нея.
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Одеалото подгизна.
– Аххх – простена той, – много по-добре.
Но не свали завивката.
– Давай на север по Магистрала 1 – нареди
той, но трябваше да напрегна слух, за да го чуя.
Гласът му бе приглушен изпод завивката и идваше сякаш от много далеч.
– На север по Магистрала 1 – повторих аз.
– Там има едно място – каза ми той, – рекичка. Място до реката.
– Убежището на Едуард – казах аз на себе си.
– Какво? – попита той.
– Нищо – отвърнах.
Минах по серия улици през града и предградията. Слънцето се издигаше над покривите и
върховете на дърветата. Накрая излязохме от
града и се озовахме сред прекрасна природа и
зеленина. Навсякъде имаше ферми и дървета, и
крави, а също и лазурно небе – дом на облаци и
понякога птици. Само веднъж бях излизал така.
– Колко път ни остава? – попитах.
– Мисля, че още няколко километра – отговори той, – поне така се надявам. Не ми е много
добре.
– Какво има там? – попитах, но вместо отговор той потръпна и нададе гъргорещ звук, все
едно нещо го боли жестоко.
– Добре ли си? – попитах.
– Бил съм и по-добре – отвърна ми той, –
чувствам се, като оня човек който...
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Който влязъл в бара с жаба на главата си, птица
на рамото си и кенгуру до него. Барманът казал:
– Хей, тук рядко идват кенгура.
– Ми при тия цени! – възмутило се кенгуруто.
След това внезапно изкрещя:
– ТУК!
Отбих от пътя.
Доколкото знаех, това не бе Убежището на
Едуард, но може и да беше. Имаше старо дъбово
дърво, чиито корени се простираха нашироко
във влажната черна почва. Имаше рододендрони и дори зайче, което подскачаше мързеливо
и ни гледаше предпазливо. Там бе и обещаната
река, чиста и бистра – чак да не повярва човек,
че все още има такива реки. Водата ѝ ромонеше и минаваше покрай камъни с размера на малък автомобил, вдигаше пяна и продължаваше
напред, чиста като въздуха, синя като небето и
бяла като облак.
Макар да не разбрах как той вижда всичко
това изпод завивката.
– Вдигни ме – каза той или поне така прозвуча. Гласът му бе толкова немощен, че трябваше да догаждам това, което казва. Е, това, което
каза, според мен бе:
– Вдигни ме. Не можеш да си представиш колко съм ти благодарен за това, което правиш.
А също ѝ:
– Когато видиш майка си ѝ кажи, че я обичам.
И така аз го пренесох от колата и до обраслия
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с мъх бряг на реката и застанах пред нея, без да
го изпускам от ръцете си. Стоях там, с увитото
му в завивката тяло, докато не ми каза:
– Ще е добре да отклониш поглед...
А после и:
– Моля те.
Внезапно в ръцете ми трепна нещо живо и
вълшебно, което не можеше да се удържи дори
и да исках, а аз наистина го исках. Накрая обаче
останах само със завивката в ръце. Татко бе скочил в реката. И тогава разбрах, че не е умирал
наистина. Просто се бе променял в нещо, което
ще продължи да живее и занапред.
През цялото това време, татко се бе превръщал в риба.
Видях как скача във водата, сребрист, красив
и жизнен, как изчезва в дълбокото и отива там,
където отиват големите риби. Повече никога не
го видях, но други разправяха, че са. Разнесе се
мълва за риба, която спасявала животи и изпълнявала желания, която носела деца на гърба си
и бутала рибари от лодката им. Хората от Бефорт до Хиянис разправяха, че са видели огромна риба. Най-голямата, която са виждали през
живота си. Били готови да разказват за нея на
всеки, който искал да ги чуе.
Но хората не вярвали. На нито дума.
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„ГОЛЯМА РИБА“
ВЪВЕДЕНИЕ

Според легендата пътуващият търговец Едуард
Блум победил великан, спасил безброй животи и
се сприятелил с красива русалка. Той изтръгнал
сърцето на зло куче, оцелял навън през нощта на
най-лошата зимна виелица в Алабама и видял бъдещето в стъклено око. Тези легенди обаче не са
плод на някоя отминала епоха, а на въображението на неговия син Уилям, момче, чието детство
Едуард на практика е пропуснал. За да компенсира това, Уилям съчинява живота на баща си, вземайки за основа опашатите лъжи и приказките,
които баща му му е разправял цял живот.
На смъртното си легло Едуард разговаря за по195
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следно със сина си. Уилям знае всички приключения на баща си и е чувал вицовете, които Едуард
разказва открай време. Дали баща му се страхува от смъртта? Вярва ли в Бог? Доволен ли е от
живота си? Едуард обаче винаги е бил по-добър в
шегите, отколкото в откровенията. Затова Уилям
трябва да опитва отново и отново да води последния разговор в живота им, докато най-накрая не
стигне до нещо, което да наподобява истината.
Едуард успява да разкрие нещо за себе си –
че винаги е искал да бъде велик човек, голяма
риба в морето. Нелепите истории, които е разказвл на сина си – за това как е срещнал двуглава японска гейша, как е яздил на гърба на
риба, за да слезе в подводен град, и как е спасил
родното си място няколко пъти – са начинът,
по който иска да постигне това величие. Уилям
осъзнава, че тези истории са постигнали целта
си, дори той самият да не вярва в тях. Той вижда баща си като герой, титан, излязъл от епос,
за да бъде банализиран от бащинството си. Подобно на митовете за героите от Гърция и Рим,
Едуард извършва подвизите си извън времето.
Уилям преразказва историите така, все едно са
му спуснати свише. И макар да не ги разглежда
като обективна истина, ги приема като прозорец към реалността. Те са единственият ключ,
който той има, за да разбере баща си. Човек,
който Уилям с изненада разбира, че е имал свой
собствен живот, преди синът му да се роди.
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Епизодите от живота на Едуард варират от
приказни – като тези, в които говори с животни,
– до символни. Денят, в който Едуард решава да
напусне родното си място например, извежда
младежа до място, подобно на града, в който е
израснал, но по-сиво и по-мрачно. Неговите жители са всички мечтатели и талантливи хора,
които са искали да избягат от обикновения си
скучен живот. Сега те са пленници на един свят
на сенките и дори мислят, че той не е толкова
лош. Те се опитват да убедят в това и Едуард.
За да преодолее предизвикателството, той трябва да се изправи срещу страховито черно куче,
което е отхапало по парче от всички наоколо.
Много по-късно, след като вече е успешен бизнесмен, Едуард се намира в друго малко градче,
толкова светло и хубаво, колкото предишното е
било тъмно и гадно. Чувствайки, че нещо в живота му липсва, той купува целия град парче по
парче. Скоро обаче открива млада жена, която
му пречи да изкупи всичко.
„Голяма риба“ представя на читателите погледа, който децата имат към родителите си;
митовете, които те изграждат, за да осъществят
контакт с тях. Въпросът, който книгата задава, е
какво всъщност се надяваме да научим от родителите си. Наред с това Даниел Уолъс изважда
на светло проблема за това дали измислиците
изкривяват реалността или я правят по-разбираема. Той също така напомня за вечната сила
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на хумора. Уилям така и не разбира баща си
напълно, но по някакъв начи това балансира с
нуждата на Едуард да бъде признат.
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РАЗГОВОР
С ДАНИЕЛ УОЛЪС

По какъв начин отношенията с баща ви повлияха „Голяма риба“? Създавал ли сте си митове, за да го разберете? Той беше ли очарователен
скитник като Едуард Блум?
Баща ми беше очарователен и донякъде скитник. В много отношения той прилича на Едуард.
Той беше бизнесмен, който пожертва съдържателния семеен живот в името на успеха, престижа и парите. Взаимоотношенията ни бяха трудни. Емоциите, които Уилям изпитва в книгата,
са същите, които аз изпитах в живота. Така „Голяма риба“ отразява реалността и е до известна степен автобиографична. В същото време
в нея няма никакви факти. Измислих всичко.
Ядрото митологични разкази е плод на моята
199

Читателски гид към „Голяма риба“
любов към старогръцките легенди и митове, а
също и на колоритните истории на татко. Например това, че ходел бос на училище и пътят
и на отиване, и навръщане бил по нанагорнище. Аз обаче никога не съм си създавал митове,
за да разбера баща си. Татко създаваше митове,
зад които да се скрие.
Кои елементи от книгата са вдъхновени от
взаимоотношенията, които имате със сина си?
Като баща чувствате ли се по някакъв начин банализиран по начина, по който Едуард се чувства
спрямо Уилям?
Животът ми е пълен с радости, а най-голямата от тях е синът ми. След като написах книгата,
още преди да я приемат за издаване, си казах,
че ако не друго, поне би била хубав подарък за
него. Все още мисля така.
Нямате други романи преди „Голяма риба“, но
сте писали доста разкази. Със своите приказки
„Голяма риба“ малко или много прилича на сборник. Какво обаче я отличава от сборниците? Мислили ли сте да я представите като антология
разкази? Може би с различни герои?
Не, не съм си я представял като сборник. От
самото начало тя бе историята на един човек –
Едуард Блум. И макар историите да са кратки и
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епизодични, книгата следва стандартната рамка на романа и разказва живота на един човек
от началото до края.
В „Голяма риба“ Уилям се опитва да научи
нещо за баща си, някаква истина, която да запомни до края на дните си. Според вас какво очакват
повечето мъже от бащите си?
Мога да говоря само от свое име. Най-много
исках да разбера от татко кой е той. Той винаги
държеше да ме научи на морал и етика и макар
това да е важно, смятам, че по-ценно щеше да
ми бъде да разбера повече за истинския му живот, който си остана загадка. Мисля, че ако го
познавах по-добре, щях да познавам по-добре и
себе си. Подозирам, че не сме много различни.
Можем да допуснем, че Уилям превръща историите на баща си в легенди. Когато Едуард ляга на
смъртен одър, остава ли Уилям неудовлетворен
от всичките тези митове? Смята ли, че в тях
има някакъв смисъл или просто иска да стигне до
това, което е отвъд тях?
Уилям остава неудовлетворен от митовете и
в същото време се научава да цени историите,
с които татко му се разкрива така, както може.
Баща му е загадъчен и необясним, но за Уилям
няма начин да остави нещата просто така. Ми-

201

Читателски гид към „Голяма риба“
товете служат, за да обяснят нещо, което ние
не можем да си обясним по друг начин. Но за
Уилям те са безполезни без истината, която той
иска да разкрие.
В много гръцки митове отношенията между
баща и син са враждебни. В „Голяма риба“ Уилям
търси знание от баща си, а Едуард одобрение от
сина си. Представяли ли сте си бащата и синът
в историята като врагове? Например когато Уилям разкрива, че Едуард изневерява на майка му?
Има ли прикрита враждебност в книгата?
Определено. В първите версии на историята тя
бе по-очевидна, показана с някое изречение тук
или там. Проблемът е, че Едуард Блум става митична фигура, докато е още жив. Не става дума за
спомен, превърнат в легенда от историята. Уилям
и Едуард знаят много добре, че това е последният
им шанс да се опознаят като хора, и поне според
Уилям Едуард го пропуска. Това е една от причините книгата да завърши така. Уилям няма друг
избор, освен да продължи с митовете.
Една от главите, на която повечето читатели обръщат внимание, е „Денят, в който напуснал Ашленд“. В нея Едуард попада на призрачна
версия на своя роден град, към която онези, които не са успели да осъществят мечтите си, са
приковани завинаги. Според вас какво кара хората
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да реагират така силно на тази глава? Дали не
споделят страха на Едуард от провала? Какво ви
вдъхнови за нея?
„Голяма риба“ не е написана последователно.
Тази глава е една от последните, които написах.
Всеки митичен герой трябва да мине през подземното царство. В моята книга още нямаше
такава глава и затова написах „Денят, в който
напуснал Ашленд“. Кучето, което хапе пръстите
на онези, които искат да напуснат, е вдъхновено
от Цербер, триглавия пазач пред портите на Хадес. След това населих моето подземно царство
с хората, чиито мечти са си отишли. Мисля,
че страхът от провала е причината за силните
реакции към тази глава. Победата е сладка не
сама по себе си, но и защото си избегнал загубата. Душите, които населяват света на сенките в
Ашленд, са осъдени от провала си. Едуард Блум
никога не би споделил тяхната участ. Ако по някаква причина не бе успял да се измъкне, щеше
да изгуби всичките си пръсти в опити за това,
докато накрая не бъде изяден от кучето.
Вдъхновена ли е фамилията на героя ви – Блум –
от бащинската фигура на Леополд Блум от „Одисей“ на Джеймс Джойс?
Да, но не съм искал това да има значение за
някой друг, освен за мен. Това е шега: по същия
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начин „Одисей“ прави нещо сходно с живота на
човек, като го митологизира. „Одисей“ обаче е
огромна книга, а моята е съвсем мъничка. Ако
някой е хванал паралела, браво, ако не – не е
голяма загуба. Освен това ми харесва как звучи
името. Блум.
Смятате ли да продължите да се занимавате
с темата за бащинството и в следващата си книга? Оставили ли сте нещо за после или сте казали всичко, което имате да кажете по въпроса?
Обожавам митовете и винаги съм бил привлечен от истории за бащинството, но не мисля,
че е добра идея да пиша друга книга на същата
тема. Смятам, че темата може да се развие, но от
друг човек, а не от мен. Освен това мама иска да
напиша книга за нея. И обмислям това!
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ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ

1. През цялото повествование на „Голяма
риба“ Едуард казва на сина си, че измислените
истории и вицовете са понякога за предпочитане пред официалната версия на реалността.
Реакцията на Уилям е различна – веднъж той
казва на баща си, че най-голямото му умение е
това, че го разсмива, друг път споделя, че е уморен от непрестанния порой шеги. Според вас в
края на книгата Уилям приема ли, отхвърля ли
или модифицира философията на Едуард?
2. Едуард не само иска да бъде велик, той иска
и синът му да потвърди това. Какви са стандартите на Едуард за величие? С какво те се различават от тези на Уилям? Защо Едуард има нужда от одобрението на сина си, след като вече е
очаровал хора по целия свят?
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3. Последният разговор на Едуард с Уилям е разказан в четири различни „действия“.
Предполага се, че всеки път ни се разкрива
нещо ново. Какво научаваме за Едуард в четирите действия и какво за Уилям?
4. Митичните герои обикновено предприемат пътуване в търсене на вълшебен предмет
или скрито знание. Кое е пътуването на Едуард?
Ами това на Уилям?
5. В някои отношения безкрайната енергия
на Едуард и желанието му да успее го правят архетип на американската мечта. По какъв начин
Едуард символизира Съединените щати, особено от първата половина от миналия век? Какво
разкриват митовете на Уилям за тази по-ранна,
вече изчезнала Америка?
6. Водата постоянно присъства в тази книга. Едуард непрекъснато иска от сина си чаша вода, среща русалка повече от веднъж и накрая се превръща в риба. Защо авторът идентифицира Едуард и
невероятните му преживявания с водата? Какво е
символното ѝ значение и как авторът го използва?
7. Как се променят приказките за Едуард след
раждането на сина му? Каква е реакцията на
Едуард към бащинството? Дали той се реализира
чрез него или напротив, става по-малко значим?
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8. Последната истирия – „В която купува
град“, е различна от останалите митове, особено
от тези в началото на романа. Историите са загубили фантастичния си елемент, а Едуард вече
не е толкова героичен. С какво последната история е различна от останалите? Какво се е променило, че да създаде тази нова, малко по-реалистична атмосфера?
9. В края на последното действие от „Смъртта
на баща ми“ книгата отново става фантастична. Защо авторът се връща към фантазията? С
какво впечатление ви остави романът? С какво
един реалистичен финал щеше да е по-различен
и как щеше да промени станалото преди това?
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